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INFORMACJA DODATKOWA 
 
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
 
 

1. Informacje porządkowe 
Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Quantum software SA z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Walerego Sławka 3A. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, w dniu 30 
października 2002 r. pod numerem KRS 0000136768; PKD 72.2  Działalność w zakresie 
oprogramowania. 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i wdraŜanie systemów 
informatycznych dla przedsiębiorstw, w których waŜna jest optymalizacja logistyki. 
 
Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON)  351243328  
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)  677-17-53-870  
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)   0000136768  
Kapitał zakładowy w całości opłacony   735.000 tys. zł 
 
Na dzień 30 czerwca 2008 r. skład Zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej przedstawiał się 
następująco: 
 
Zarząd: 
Prezes Zarządu  Tomasz Hatala  
Wiceprezes Zarządu  Bogusław OŜóg 
Wiceprezes Zarządu  Marek Jędra 
Członek Zarządu  Tomasz Mnich 
 
Rada Nadzorcza: 
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej   Leopold Kutyła 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  Tomasz Polończyk 
Członek Rady Nadzorczej    Henryk Gaertner 
Członek Rady Nadzorczej    Jerzy Majewski 
Członek Rady Nadzorczej    Anna Nadolska 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez jednostki Grupy kapitałowej Quantum software SA w dającej 
się przewidzieć przyszłości. 
 
Struktura organizacyjna Grupy: 
 
Podmioty zaleŜne od Quantum software SA 
Firma spółki:  Quantum East Sp. z o.o. 
Siedziba: Kraków 
Adres:  Walerego Sławka 3a 
tel.  012 646 98 00 
REGON: 120591896  
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 
0000294284 

Firma spółki: Quantum International Sp. z .o.o 
Siedziba: Kijów 
Adres : Mielnikowa 83 A 
REGON: 35728090 
NIP: 357280926538 
świadectwo Nr 100107724 
Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum 
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Udziałowcy: 66,7 % udziałów posiada 
Quantum software S.A. 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  
270.000,00 zł 
 
 

East Sp. z o.o. 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  76.200 
dolarów USA 

Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone do publikacji przez 
Zarząd w dniu 29 września 2008 roku. 
 
 
2. Prezentacja sprawozdań finansowych, stosowane metody i zasady rachunkowości. 
 
Prezentowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres obrotowy 
rozpoczynający się 01.01.2008 r. i kończący się 30.06.2008 r. Sprawozdanie finansowe 
zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez spółki 
grupy w dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niŜ jeden rok od 
dnia bilansowego, w nie zmniejszonym istotnie zakresie.  
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software SA 
za I półrocze 2008 zostało sporządzone z zastosowaniem MSR i jest zgodne z 
zatwierdzonymi przez Unię Europejską Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej (MSSF), które obejmują standardy i interpretacje opublikowane lub przyjęte 
przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i przez stały Komitet ds. 
Interpretacji przy RMSR. Podstawą sporządzenia niniejszego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Quantum software SA jest przepis art. 55 ust. 
6a ustawy o rachunkowości. Spółki wchodzące w skład Grupy Quantum , Quantum East Sp. z 
o.o. prowadzi swoje księgi rachunkowe zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości 
zdefiniowanymi przez Ustawy o Rachunkowości, natomiast Quantum International Sp. z o.o. 
prowadzi swoje księgi zgodnie z Ukraińskimi Standardami Rachunkowości. 
 
Sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymagało 
identyfikacji obszarów występowania róŜnic oraz ich wpływu na wartość kapitałów własnych 
(aktywów) i wyniku finansowego pomiędzy niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniem 
finansowym sporządzonym zgodnie z MSSF a sprawozdaniami finansowymi, które 
sporządzane były zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości. W celu dokonania szacunków 
i załoŜeń, które wpływają na wielkości wykazane w niniejszym sprawozdaniu Zarząd Spółki 
wykorzystał swoją najlepszą wiedzę o spodziewanych standardach i interpretacjach oraz 
zasadach rachunkowości a takŜe bieŜących działaniach i zdarzeniach.  
 
Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów 
i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy z 
zachowaniem zasady istotności.  
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 roku sporządzone zostało 
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez 
prawo Unii Europejskiej. Prezentacja sprawozdania oparta jest na MSR 34 „Śródroczna 
sprawozdawczość finansowa”, przy zastosowaniu tych samych zasad dla okresu bieŜącego i 
porównywalnego. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za I półrocze 
2008 oraz porównywalne dane finansowe za I półrocze 2007. Nie wystąpiły Ŝadne 
zastrzeŜenia w opiniach podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych 
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dotyczące sprawozdania finansowego za rok bieŜący oraz sprawozdania którego dane zostały 
zamieszczone jako porównywalne. 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2008 roku sporządzone zostało w 
złotych polskich z zaokrągleniem do pełnych tysięcy. 
 
Spółka rozpoczęła wdraŜanie zasad MSSF z dniem 1 stycznia 2008 roku. Wszystkie brane 
pod uwagę czynniki, regulacje i okoliczności mogą więc ulec zmianie i nie moŜna wykluczyć, 
Ŝe zidentyfikowane róŜnice pomiędzy prezentowanym sprawozdaniem a sprawozdaniem 
sporządzonym zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości oraz ich wpływ na wynik i 
kapitały spółki po uzgodnieniu z biegłym rewidentem mogą zostać zmienione. 
 
Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie 
dokonywała Ŝadnych korekt, które odzwierciedlałyby wpływ inflacji na poszczególne pozycje 
bilansu oraz rachunku zysków i strat. Spółka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie 
kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pienięŜnych sporządzany jest metodą pośrednią. 
 
 
Główne zmiany spowodowane przejściem na MSR/MSSF 

 
MSSF1 „Zastosowanie po raz pierwszy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej” wymaga, aby pierwsze sprawozdanie finansowe wg MSSF było pierwszym 
rocznym sprawozdaniem finansowym, w którym jednostka zastosowała wszystkie standardy 
MSSF”. Grupa zastosowała MSSF w sprawozdaniu finansowym za rok 2007, datą przejścia 
na MSSF jest dzień 01.01.2007 r.  
Jako podstawę sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego stanowiły 
sprawozdania jednostkowe podmiotu dominującego i jednostek zaleŜnych Grupy 
Kapitałowej, sporządzone w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone zgodnie z polskim 
prawem bilansowym. Na potrzeby sprawozdania skonsolidowanego dane sprawozdań 
jednostkowych doprowadzono do wartości zgodnych z zasadami rachunkowości., 
opracowanymi wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 
przyjętych przez prawo Unii Europejskiej.  
Przejście na zasady wynikające z MSSF od dnia 01.01.2007 wymagało dokonania 
dodatkowych zmian. 

 
Korekty z tytułu zastosowania po raz pierwszy MSSF i MSR 
 

a. Korekta stawek amortyzacyjnych środków trwałych 
 
Dokonano analizy dwóch grup środków trwałych: samochodów oraz zespołów 
komputerowych. W przypadku samochodów przyjęto załoŜenie, Ŝe okres uŜytkowania 
wynosi 5 lat oraz wartość końcowa wynosi 20% wartości nabycia.  
W przypadku zespołów komputerowych okres amortyzacji został dopasowany do okresu 
uŜytkowania, który określono w następujący sposób dla: 
- zestawów komputerowych – 4 lata, 
- laptopów – 3 lata, 
- innych urządzeń komputerowe– 5 lat, 
Amortyzacja zespołów komputerowych dokonywana jest do wartości zerowej, gdyŜ po 
okresie uŜytkowania nie nadają się one do odsprzedaŜy. 
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Dla potrzeb przekształcenia skorygowane zostały odpisy amortyzacyjne wyŜej 
wymienionych grup środków trwałych na dzień 1.01.2007 r. Skutki korekty zostały 
odniesione w bilansie na rzeczowe aktywa trwałe oraz na niepodzielony wynik z lat 
ubiegłych. W następnych okresach amortyzacja ujmowana jest w rachunku zysków i strat 
w kosztach ogólnego zarządu. 
 
b.  Korekta wartości nisko cennych środków trwałych 
 
Przyjęto załoŜenie, iŜ nisko cenne zespoły komputerowe takie jak: drukarki, skanery, 
switche nie będą umarzane jednorazowo tylko będą amortyzowane zgodnie z okresem 
uŜytkowania wynoszącym 5 lat. Skorygowano odpisy amortyzacyjne na dzień 1.01.2007 
r. Skutki korekty zostały odniesione w bilansie na rzeczowe aktywa trwałe oraz na 
niepodzielony wynik z lat ubiegłych. W następnych okresach amortyzacja ujmowana jest 
w rachunku zysków i strat w kosztach ogólnego zarządu. 
 
c. Przeniesienie nie zakończonych prac rozwojowych do innej pozycji w bilansie. 
 
Koszty nie zakończonych prac rozwojowych do tej pory ewidencjonowane na 
międzyokresowych rozliczeniach kosztów przeniesiono do wartości niematerialnych  
prawnych. Nie podlegają one amortyzacji do momentu ukończenia prac. Okres 
amortyzacji zakończonych prac rozwojowych wynosi 5 lat. 
 
d. Przeniesienie rezerw do innej pozycji w rachunku wyników 
Tworzone rezerwy ujmowane były w pozostałych kosztach operacyjnych, natomiast 
zgodnie z MSR zaliczone zostały do kategorii kosztów, którego dotyczą. 

 
Opis stosowanych zasad rachunkowości 
 
1) Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji według cen nabycia lub 
kosztów ich wytworzenia dla kosztów prac rozwojowych  z uwzględnieniem ich umorzenia. 
Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową, przyjęto następujące okresy 
umorzenia. 
- oprogramowanie komputerowe – 2 lata 
- licencje – 2 lata 
- prawa autorskie – 2 lata 
- koszty zakończonych prac rozwojowych – 5 lat 
- pozostałe prawa – 5-10 lat 
 
2) Środki trwałe  zostały wycenione według cen nabycia lub kosztu ich wytworzenia po 
pomniejszeniu ich o odpisy amortyzacyjne proporcjonalnie do okresu ich uŜywania. Środki 
trwałe  amortyzuje się przez okres ekonomicznej uŜyteczności środka  trwałego. Do środków 
trwałych, mimo uŜywania dłuŜej niŜ jeden rok, nie są zaliczane przedmioty o niskiej wartości 
początkowej do 3500,00 złotych z wyjątkiem środków zaliczanych do grupy 4 ( maszyny i 
urządzenia). Zakup tych przedmiotów księgowany jest jednorazowo w koszty działalności – 
w miesiącu nabycia lub w miesiącu następnym. Przedmioty te nie są równieŜ  objęte 
ewidencją bilansową. Środki trwałe, z wyjątkiem grupy 4 i  samochodów, amortyzowane są 
metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych o kreślonych w ustawie o 
podatku dochodowym od osób prawnych  
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Wszystkie urządzenia zaliczane do grupy „4” niezaleŜnie od wartości początkowej są 
amortyzowane metodą liniową wg stawek indywidualnie ustalonych, zgodnie z 
przewidywanym okresem uŜytkowania a mianowicie 
- komputery – 4 lata 
- laptopy- 3 lata 
- serwery, drukarki, projektory, upsy, routery, switche, sieć komputerowa – 5 lat 
Samochody amortyzowane są metodą liniową przez 5 lat od wartości początkowej 
pomniejszonej o  wartość końcową w wysokości  20 % wartości początkowej 
 
3) Towary wycenione są według rzeczywistych cen zakupu nie wyŜszych od cen sprzedaŜy 
netto. 
 
4) NaleŜności na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej, a na 
dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty. W celu urealnienia wartości naleŜności, są 
one pomniejszane o odpisy aktualizujące wartość naleŜności wątpliwych. NaleŜności w 
walutach obcych są wyceniane na dzień bilansowy według kursu kupna banku, a róŜnice 
kursowe są odnoszone na przychody bądź koszty finansowe. 
 
5) Aktywa pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych oraz naliczone memoriałowo 
odsetki od aktywów finansowych wycenione zostały w wartości nominalnej, natomiast środki 
pienięŜne w walutach obcych według kursu kupna i sprzedaŜy banku, a przy wycenie 
bilansowej według kursu kupna banku. 
 
6) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą wydatków związanych z 
przychodami , które zostaną osiągnięte w przyszłości, ubezpieczeń, prenumerat czasopism. 
 
7) Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej, a 
na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych 
wycenia się po kursie sprzedaŜy banku. 
 
8) Rachunek wyników sporządzany jest metodą porównawczą na podstawie zespołu kosztów 
kont „4”, zespół kont „5” prowadzony jest jedynie do celów pomocniczych. 
 
9) Wynik finansowy brutto koryguj ą 
- bieŜące obciąŜenia z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych  
- zmiana stanów aktywów oraz rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
Podatek dochodowy bieŜący – nalicza się zgodnie z przepisami podatkowymi 
Podatek dochodowy odroczony- w związku z przejściowymi róŜnicami między wykazywaną 
w księgach rachunkowych wartością aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz 
stratą podatkową  moŜliwą do odliczenia w przyszłości. 
 
Wynik finansowy netto wynika z rachunku zysków i strat został ustalony z uwzględnieniem 
współmierności przychodów i kosztów oraz ostroŜnej wyceny bilansowej. 
 
10) Rzeczowe aktywa trwałe  wyceniane są według cen nabycia lub kosztu ich wytworzenia. 
 
11) Rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen zakupu. 
 
12) Kapitał zapasowy tworzony jest z zysku  i aggio emisyjnego.  
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13) Rezerwy tworzy się na świadczenia emerytalne i tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 
 
14)  Kredyty i inne zobowiązania wycenia się według wartości nominalnej a na dzień 
bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty. 
 

3. Skonsolidowane wybrane dane finansowe w przeliczeniu na Euro. 
 
WYBRANE DANE FINANSOWE 
SKONSOLIDOWANE 

w tys. zł w tys.  EUR 

  półrocze / 2008 półrocze / 2007 półrocze / 2008 półrocze / 2007 
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 

 
8 720  

 
8 262  

 
2 507  

 
2 147  

Zysk (strata) z działalności operacyjnej  
513  

 
772  

 
148  

 
201  

Zysk (strata) brutto 760  747  219  194  

Zysk (strata) netto 604  668  174  174 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 

 
255  

 
607  

 
73  

 
158  

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-1 226  -1 237  -353  -321  

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej 

 
0  

 
432  

 
0  

 
112  

Przepływy pienięŜne netto, razem -971  -198  -279  -51  

Aktywa, razem 18 709  7 617  5 578  2 023  

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  
2 650  

 
3 473  

 
790  

 
922  

Zobowiązania długoterminowe 142  198  42  53  

Zobowiązania krótkoterminowe 2 330  3 180  695  844  

Kapitał własny 16 059  4 144  4 788  1 100  

Kapitał zakładowy 735  500  219 133 

Liczba akcji (w szt.) 1 470 000  1 000 000  1 470 000  1 000 000  

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / 
EUR) 

 
0,41  

 
0,67  

 
0,12  

 
0,17  

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł / EUR) 

 
0,41  

 
0,67  

 
0,12  

 
0,17  

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / 
EUR) 

 
10,92  

 
4,14  

 
3,26  

 
1,10  

Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł / EUR) 

 
10,92  

 
4,14  

 
3,26  

 
1,10  

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 
na jedną akcję (w zł / EUR) 

        

 
Średnie kursy wymiany złotego w  
stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem 

      

Okres Średni kurs okresu NajniŜszy kurs w 
okresie 

NajwyŜszy kurs w 
okresie 

Kurs na 
ostatni dzień 
okresu 

I pół. 2008 3,4776 3,3542 3,6577 3,3542 

I pół. 2007 3,8486 3,7465 3,9385 3,7658 

2007 3,7768 3,5699 3,9385 3,5820 

 
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu – 30.06.2008 roku, przyjęto kurs 
EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 3,3542 zł/EURO. 
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Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu – 30.06.2007 roku, przyjęto kurs 
EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 3,7658 zł/EURO. 
 
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych za 
okres 01.01.-30.06.2008, przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna 
kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie, ustalonych 
przez NBP na ten dzień, tj. 3,4776 zł/EURO. 
 
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych za 
okres 01.01.-30.06.2007, przyjęto kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP 
na ten dzień 3,8486 zł/EURO. 
 
 
BILANS Skonsolidowany 

w tys. zł   
 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

AKTYWA 
Aktywa trwałe                 4 472,00                        3 265,00                  2 310,00    

Wartości niematerialne i prawne, w tym:                   2 843,00                        1 851,00                            873,00    

wartość firmy       

Wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 

   

Rzeczowe aktywa trwałe                     1 566,00                        1 343,00                     1 375,00    

NaleŜności długoterminowe                           42,00                              42,00                              42,00    

Od jednostek powiązanych       

Od pozostałych jednostek                           42,00                              42,00                              42,00    

Inwestycje długoterminowe                             5,00                              10,00                                     -      

Nieruchomości       

Wartości niematerialne i prawne       

Długoterminowe aktywa finansowe                             5,00                              10,00                                     -      

w jednostkach powiązanych, w tym:                                  -          

udziały lub akcje w  jednostkach 
podporządkowanych wyceniane  metodą 
praw własności 

      

udziały lub akcje w jednostkach zaleŜnych i 
współzaleŜnych nieobjętych konsolidacją 

    

w pozostałych jednostkach                             5,00                              10,00                                     -      

Inne inwestycje długoterminowe      

Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

                          16,00                              19,00                              20,00    

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

                          16,00                              19,00                              20,00    

Inne rozliczenia międzyokresowe       

Aktywa obrotowe                   14 237,00                      14 094,00                        5 307,00    

Zapasy                           94,00                            266,00                              40,00    

NaleŜności krótkoterminowe                     3 457,00                        2 689,00                        3 417,00    

Od jednostek powiązanych       

Od pozostałych jednostek                     3 457,00                        2 689,00                        3 417,00    

Inwestycje krótkoterminowe                     9 405,00                      10 381,00                        1 021,00    

Krótkoterminowe aktywa finansowe                           49,00                              49,00                              76,00    

w jednostkach powiązanych       
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w pozostałych jednostkach                           49,00                              49,00                              76,00    

środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne                     9 356,00                      10 332,00                            945,00    

Inne inwestycje krótkoterminowe       

Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

                    1 281,00                            758,00                            829,00    

A k t y w a  r a z e m                   18 709,00                      17 359,00                        7 617,00    

PASYWA       
Kapitał własny                   16 059,00                      15 423,00                        4 144,00    

Kapitał zakładowy                         735,00                            735,00                            500,00    

NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna) 

      

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)       

Kapitał zapasowy                   14 396,00                      12 750,00                        2 758,00    

Kapitał  z aktualizacji wyceny                              

Pozostałe kapitały rezerwowe       

RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek 
podporządkowanych 

                          10,00        

       a) dodatnie róŜnice kursowe                           10,00      

       b) ujemne róŜnice kursowe     

Zysk (strata) z lat ubiegłych                         294,00                            218,00                            218,00    

Zysk (strata) netto                         607,00                        1 720,00                            668,00    

Odpisy z zysku netto w ciągu roku 
obrotowego (wielkość ujemna) 

      

Kapitały mniejszości                           17,00        

Ujemna wartość firmy jednostek 
podporządkowanych 

    

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                     2 650,00                        1 936,00                        3 473,00    

Rezerwy na zobowiązania                         148,00                            101,00                              75,00    

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

                          69,00                              22,00                              18,00    

Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

                          79,00                              79,00                              57,00    

długoterminowa                           77,00                              77,00                              56,00    

krótkoterminowa                             2,00                                2,00                                1,00    

Pozostałe rezerwy                                  -                                       -                                       -      

długoterminowe       

krótkoterminowe       

Zobowiązania długoterminowe                         142,00                            184,00                            198,00    

Wobec jednostek powiązanych       

Wobec pozostałych jednostek                         142,00                            184,00                            198,00    

Zobowiązania krótkoterminowe                     2 330,00                        1 599,00                        3 180,00    

Wobec jednostek powiązanych       

Wobec pozostałych jednostek                     2 292,00                        1 598,00                        3 128,00    

Fundusze specjalne                           38,00                                1,00                              52,00    

Rozliczenia międzyokresowe                           30,00                              52,00                              20,00    

Ujemna wartość firmy       

Inne rozliczenia międzyokresowe                           30,00                              52,00                              20,00    

długoterminowe       

krótkoterminowe                           30,00                              52,00                              20,00    

Pasywa Razem                   18 709,00                      17 359,00                        7 617,00    
        

        

Wartość księgowa                   16 059,00                      15 423,00                        4 144,00    

Liczba akcji (w szt.)             1 470 000,00                1 470 000,00                1 000 000,00    

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                           10,92                              10,49                                4,14    
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Rozwodniona liczba akcji (w szt.)             1 470 000,00                1 470 000,00                1 000 000,00    

Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł) 

                          10,92                              10,49                                4,14    

 
 
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT   

  w tys. zł 

  półrocze / 2008 półrocze / 2007 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 720,00 8 262,00 

od jednostek powiązanych -  

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów i usług 6 803,00 5 323,00 

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 1 917,00 2 939,00 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 523,00 5 545,00 

jednostkom powiązanym   

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 925,00 2 914,00 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 598,00 2 631,00 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 3 197,00 2 717,00 

Koszty sprzedaŜy 634,00 512,00 

Koszty ogólnego zarządu 2 052,00 1 450,00 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy 511,00 755,00 

Pozostałe przychody operacyjne 7,00 19,00 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

Dotacje   

Inne przychody operacyjne 7,00 19,00 

Pozostałe koszty operacyjne 5,00 2,00 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych   

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych   

Inne koszty operacyjne 5,00 2,00 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 513,00 772,00 

Przychody finansowe 308,00 6,00 

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:   

od jednostek powiązanych   

Odsetki, w tym: 272,00 6,00 

od jednostek powiązanych   

Zysk ze zbycia inwestycji 20,00  

Aktualizacja wartości inwestycji 16,00  

Inne   

Koszty finansowe 61,00 31,00 

Odsetki w tym: 14,00 6,00 

dla jednostek powiązanych   

Strata ze zbycia inwestycji   

Aktualizacja wartości inwestycji   

Inne 47,00 25,00 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy całości lub części udziałów jednostek 
podporządkowanych 

  

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 760,00 747,00 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych - - 

Zyski nadzwyczajne   

Straty nadzwyczajne   

Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych   

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych   

Zysk (strata) brutto 760,00 747,00 
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Podatek dochodowy 153,00 79,00 

część bieŜąca 101,00 140,00 

część odroczona 52,00 -                 61,00 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)   

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych 
metodą praw własności 

  

(Zyski) straty mniejszości 3,00 - 

Zysk (strata) netto 604,00 668,00 

    

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 656,00 1 720,00 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 470 000,00 1 000 000,00 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,13 1,72 

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 470 000,00 1 000 000,00 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,13 1,72 

 
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM 
KAPITALE WŁASNYM  

   

 
 w tys. zł 

  półrocze / 2008 2007 ROK półrocze / 2007 

Kapitał  własny na początek okresu (BO) 15 423,00 3 412,00 3 412,00 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -  

korekty błędów podstawowych  -  

Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 

15 423,00 3 412,00 3 412,00 

Kapitał zakładowy na początek okresu 735,00 500,00 500,00 

Zmiany kapitału zakładowego - 235,00 - 

zwiększenia (z tytułu) - 235,00  

emisji akcji (wydania udziałów) - 235,00  

  - -  

zmniejszenia (z tytułu) - -  

umorzenia akcji (udziałów) - -  

  - -  

Kapitał zakładowy na koniec okresu 735,00 735,00 500,00 

NaleŜne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu - 63,00 63,00 

Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy - -                63,00 -               63,00 

zwiększenia (z tytułu) - -  

  - -  

zmniejszenia (z tytułu) - 63,00 63,00 

  - -  

NaleŜne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec okresu - - - 

Akcje (udziały) własne na początek okresu - - - 

Zmiany akcji (udziałów) własnych - - - 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

  - - - 

zmniejszenia (z tytułu) - - - 

  - - - 

Akcje (udziały) własne na koniec okresu - - - 

Kapitał  zapasowy na początek okresu 12 750,00 1 562,00 1 562,00 

Zmiany kapitału zapasowego 1 646,00 11 188,00 1 196,00 

zwiększenia (z tytułu) 1 646,00 11 188,00 1 196,00 

emisji akcji powyŜej wartości nominalnej - 9 992,00 - 
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z podziału zysku (ustawowo) - 1 196,00 - 

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 646,00 - 1 196,00 

  - - - 

zmniejszenia (z tytułu) - - - 

pokrycia straty - - - 

  - - - 

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 396,00 12 750,00 2 758,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - - - 

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - - 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

  - - - 

zmniejszenia (z tytułu) - - - 

zbycia środków trwałych - - - 

  - - - 

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - - 

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - - - 

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - - 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

  - - - 

zmniejszenia (z tytułu) - - - 

  - - - 

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - - - 

RóŜnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych 10,00  - 

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 940,00 1 414,00 1 414,00 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 987,00 1 461,00 1 461,00 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - 

korekty błędów podstawowych - - - 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych 
porównywalnych 

1 987,00 1 461,00 1 461,00 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

podziału zysku z lat ubiegłych - - - 

  - - - 

zmniejszenia (z tytułu) 1 646,00 1 196,00 1 196,00 

  1 646,00 1 196,00 1 196,00 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 341,00 265,00 265,00 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -  47,00 -  47,00 - 47,00 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  -  

korekty błędów podstawowych  -  

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 

-  47,00 -  47,00 -47,00 

zwiększenia (z tytułu)  -  

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia  -  

   -  

zmniejszenia (z tytułu)  -  

     

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -    47,00 -    47,00 -  47,00 

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 294,00 218,00 218,00 

Wynik netto 607,00 1 720,00 668,00 

zysk netto 607,00 1 720,00 668,00 

strata netto  -  

odpisy z zysku    
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Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 16 042,00 15 423,00 4 144,00 

Kapitał mniejszościowy 17,00 - - 

Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 

16 059,00 15 423,00 4 144,00 

 
 
 
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK 
PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH 

  

 
w tys. zł 

  półrocze / 2008 półrocze / 2007 

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej  
(I-II) - metoda bezpośrednia 

  

(metoda pośrednia)   

Zysk (strata) netto 607,00 668,00 

Korekty razem - 352,00 -  61,00 

Zyski (straty) mniejszości   
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

  

Amortyzacja, w tym: 327,00 208,00 

odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych 
lub ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 

  

(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 23,00  

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -  257,00  

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -   37,00  

Zmiana stanu rezerw 46,00 -                 65,00 

Zmiana stanu zapasów 171,00 -                 40,00 

Zmiana stanu naleŜności - 767,00 -             1 324,00 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i  kredytów 

684,00 1 544,00 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -               542,00 -               384,00 
Inne korekty   

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 
(I+/-II) - metoda pośrednia 

255,00 607,00 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
inwestycyjnej 

  

Wpływy 331,00 51,00 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

  

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

  

Z aktywów finansowych, w tym: 239,00 51,00 

w jednostkach powiązanych  3,00 

zbycie aktywów finansowych   

dywidendy i udziały w zyskach   

spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych  3,00 

odsetki   

inne wpływy z aktywów finansowych   

w pozostałych jednostkach 239,00 48,00 

zbycie aktywów finansowych   

dywidendy i udziały w zyskach   

spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych   

odsetki   

inne wpływy z aktywów finansowych 239,00 48,00 
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Inne wpływy inwestycyjne 92,00  

Wydatki 1 557,00 1 288,00 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

1 539,00 1 225,00 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

  

Na aktywa finansowe, w tym: 18,00 63,00 

w jednostkach powiązanych   

nabycie aktywów finansowych   

udzielone poŜyczki długoterminowe   

w pozostałych jednostkach 18,00 63,00 

nabycie aktywów finansowych   

udzielone poŜyczki długoterminowe 18,00 63,00 
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone 
mniejszości 

  

Inne wydatki inwestycyjne   

Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej 
(I-II) 

-             1 226,00 -             1 237,00 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności 
finansowej 

  

Wpływy 180,00 500,00 

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 
innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 

17,00 63,00 

Kredyty i poŜyczki 160,00 437,00 

Emisja dłuŜnych papierów wartościowych   

Inne wpływy finansowe 3,00  

Wydatki 180,00 68,00 

Nabycie akcji (udziałów) własnych   

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   

Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 
podziału zysku 

  

Spłaty kredytów i poŜyczek 166,00 62,00 

Wykup dłuŜnych papierów wartościowych   

Z tytułu innych zobowiązań finansowych   

Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu 
finansowego 

  

Odsetki 14,00 6,00 
Inne wydatki finansowe   

Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-
II) 

- 432,00 

Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -               971,00 -               198,00 

Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: -               976,00 -               198,00 

zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic 
kursowych 

-                   5,00 -                   1,00 

Środki pienięŜne na początek okresu 10 332,00 1 143,00 

Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 356,00 945,00 

o ograniczonej moŜliwości dysponowania 3,00 2,00 
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DODATKOWE INFORMACJE I OBJA ŚNIENIA  
 

A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE 
 

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO BILANSU 
 

w tys. zł WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
półrocze / 2008 31.12.2007 półrocze / 2007 

koszty  zakończonych prac rozwojowych 633,00 440,00 48,00 

wartość firmy - - - 

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 142,00 119,00 10,00 

oprogramowanie komputerowe 137,00 119,00 10,00 
inne wartości niematerialne i prawne - - - 

Wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu 2 068,00 1 292,00 815,00 

zaliczki na wartości niematerialne i prawne    

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 843,00 1 851,00 873,00 

 
ZMIANY WARTO ŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) pół rocze 2008 

w tys. zł 

a b c d e f 

koncesje, patenty, licencje 
i podobne wartości, w 

tym: 

 

koszty  
zakończo

nych 
prac 

rozwojo
wych 

wartość 
firmy 

 - 
oprogramo

wanie 
komputero

we 

inne 
wartości 
niemateri

alne i 
prawne 

zaliczki 
na 

wartości 
niemateri

alne i 
prawne 

wartości 
niematerial
ne i prawne 

w 
przygotowa

niu 

Wartości 
niematerial

ne i 
prawne, 
razem 

wartość brutto 
wartości 
niematerialnyc
h i prawnych 
na początek 
okresu 

451,00 - 373,00 373,00 - - 1 292,00 2 116,00 

zwiększenia (z 
tytułu) 

249,00 - 64,00 58,00 - - 1 029,00 1 342,00 

 249,00  64,00 58,00   1 029,00 1 342,00 

zmniejszenia (z 
tytułu) 

- - - - - - 253,00 253,00 

 -      253,00 253,00 

wartość brutto 
wartości 
niematerialnyc
h i prawnych 
na koniec 
okresu 

700,00 - 437,00 431,00 - - 2 068,00 3 205,00 

skumulowana 
amortyzacja 
(umorzenie) na 
początek 
okresu 

11,00  254,00 254,00   - 265,00 

amortyzacja za 
okres (z tytułu) 

56,00 - 41,00 40,00 - - - 97,00 

 56,00  41,00 40,00   - 97,00 

skumulowana 67,00 - 295,00 294,00 - - - 362,00 
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amortyzacja 
(umorzenie) na 
koniec okresu 
odpisy z tytułu 
trwałej utraty 
wartości na 
początek 
okresu 

- - - - - - - - 

odpisy z tytułu 
trwałej utraty 
wartości na 
koniec okresu 

- - - - - - - - 

wartość netto 
wartości 
niematerialnyc
h i prawnych 
na koniec 
okresu 

633,00 - 142,00 137,00 - - 2 068,00 2 843,00 

 
w tys. zł WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA 

WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 
własne 2 843,00 1 851,00 873,00 

uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w 
tym umowy leasingu, w tym: 

- - - 

     

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 843,00 1 851,00 873,00 

 
 

w tys. zł  RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 

środki trwałe, w tym: 1 566,00 1 343,00 1 375,00 

grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu) - - - 
budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej 30,00 33,00 35,00 

urządzenia techniczne i maszyny 649,00 595,00 627,00 
środki transportu 757,00 705,00 701,00 
inne środki trwałe 9,00 10,00 12,00 
środki trwałe w budowie 121,00 - - 

zaliczki na środki trwałe w budowie - - - 

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 566,00 1 343,00 1 375,00 

 
 
 ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) półrocze 2008 

w tys. zł 

 - grunty (w 
tym prawo 

uŜytkowania 
wieczystego 

gruntu) 

- budynki, 
lokale i 
obiekty 

inŜynierii 
lądowej i 
wodnej 

- 
urządzenia 
techniczne i 

maszyny 

- środki 
transportu 

- inne 
środki 
trwałe 

Środki 
trwałe, 
razem 

wartość brutto środków trwałych na 
początek okresu 

- 46,00 1 391,00 1 062,00 31,00 2 530,00 

zwiększenia (z tytułu) - - 194,00 138,00 - 332,00 

- nabycia - - 194,00 138,00 - 332,00 

zmniejszenia (z tytułu) - - 5,00 - - 5,00 

- sprzedaŜ - - 5,00 - - 5,00 

wartość brutto środków trwałych na - 46,00 1 580,00 1 200,00 31,00 2 857,00 



Quantum software SA 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2008 – 30.06.2008 

 17 

koniec okresu 

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

- 13,00 796,00 357,00 20,00 1 186,00 

amortyzacja za okres (z tytułu) - 3,00 140,00 86,00 2,00 231,00 

sprzedaŜ   5,00 -  5,00 

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

- 16,00 931,00 443,00 22,00 1 412,00 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 

- - - - - - 

zwiększenia - - - - - - 

zmniejszenia - - - - - - 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu 

- - - - - - 

wartość netto środków trwałych na koniec 
okresu 

- 30,00 649,00 757,00 9,00 1 445,00 

 
w tys. zł ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA 

WŁASNOŚCIOWA) półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 
własne 1 566,00 1 343,00 1 375,00 

uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 

- - - 

     

środki trwałe bilansowe, razem 1 566,00 1 343,00 1 375,00 

 
 w tys.   zł  NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  
naleŜności od jednostek powiązanych, w tym:                        -                             -                             -      

od jednostek zaleŜnych (z tytułu)       
        

od jednostek współzaleŜnych (z tytułu)       

        

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)       
        

od znaczącego inwestora (z tytułu)       
        

od jednostki dominującej (z tytułu)       
        

od pozostałych jednostek (z tytułu)                   42,00                      42,00                      42,00    

        

NaleŜności długoterminowe netto                   42,00                      42,00                      42,00    

odpisy aktualizujące wartość naleŜności       

NaleŜności długoterminowe brutto                   42,00                      42,00                      42,00    

 
w tys. zł ZMIANA STANU NALE śNOŚCI 

DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW)  półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  
stan na początek okresu                   42,00                      42,00                      42,00    

        

zwiększenia (z tytułu)                        -                             -                             -      

        

zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -                             -      

        

stan na koniec okresu                   42,00                      42,00                      42,00    

 
 
NALEśNOŚCI waluta  w tys.   zł  
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DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

w walucie polskiej zł                   42,00                      42,00                      42,00    

w walutach obcych  (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

zł       

b1. w walucie         

po przeliczeniu na tys. zł         
-         
pozostałe waluty w tys. zł zł       

NaleŜności długoterminowe, razem zł                   42,00                      42,00                      42,00    

 
 

w tys. zł DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 

w jednostkach zaleŜnych i współzaleŜnych niepodlegających 
konsolidacji 

                       -                             -                             -      

udziały lub akcje                        -                             -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -                             -      

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -                           -      

        

udzielone poŜyczki                        -                             -                             -      

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -                             -      

        

w jednostkach zaleŜnych, współzaleŜnych i stowarzyszonych 
wycenianych metodą praw własności 

                       -                             -                             -      

udziały lub akcje                        -                             -                             -      

dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -                             -      

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -                             -      

        

udzielone poŜyczki                        -                             -                             -      

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -                             -      

        

w pozostałych jednostkach                     5,00                      10,00                           -      

udziały lub akcje                        -                             -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -                             -      

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -                             -      
        

udzielone poŜyczki                     5,00                      10,00                           -      
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -                             -      

        

Długoterminowe aktywa finansowe, razem                     5,00                      10,00                           -      

 
ZMIANA STANU 

DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW 
FINANSOWYCH (WG GRUP 

RODZAJOWYCH) 

w tys.  zł 
 

  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 
stan na początek okresu 10,00 - - 

     

zwiększenia (z tytułu) - 10,00 - 

  - 10,00 - 

zmniejszenia (z tytułu) 5,00 - - 

  5,00 - - 

stan na koniec okresu 5,00 10,00 - 
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 w tys.   zł  UDZIELONE PO śYCZKI 
DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

w walucie polskiej w tys.                       5,00                      10,00                           -      

w walutach obcych  (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

w tys. zł                        -                             -                             -      

b1. w walucie                            -                             -                             -      
po przeliczeniu na tys. zł                            -                             -                             -      

-                            -                             -                             -      
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł                        -                             -                             -      

Papiery wartościowe, udziały i inne 
długoterminowe aktywa finansowe, razem 

w tys. zł                     5,00                      10,00                          -      

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ ĄDKOWANYCH 

w tys. zł 

a b c d e f g h i j k l 

L
p. 

nazwa 
(firma
) 
jednos
tki, ze 
wskaz
aniem 
formy 
prawn
ej 

siedzi
ba 

przedmi
ot 
przedsię
biorstwa 

charakter 
powiązani
a 
(jednostka 
zaleŜna, 
jednostka 
współzale
Ŝna, 
jednostka 
stowarzys
zona, z 
wyszczeg
ólnieniem 
powiązań 
bezpośred
nich i 
pośrednic
h) 

zastos
owana 
metod
a 
konsol
idacji / 
wycen
a 
metod
ą praw 
własno
ści, 
bądź 
wskaz
anie, 
Ŝe 
jednost
ka nie 
podleg
a 
konsol
idacji / 
wyceni
e 
metod
ą praw 
własno
ści 

data 
objęcia 
kontrol
i / 
współk
ontroli 
/ 
uzyska
nia 
znaczą
cego 
wpływ
u 

wartość 
udziałó
w / akcji 
według 
ceny 
nabycia 

korekty 
aktuali
zujące 
wartoś
ć 
(razem
) 

wartość 
bilanso
wa 
udziałó
w / akcji 

procen
t 
posiad
anego 
kapitał
u 
zakład
owego 

udział 
w 
ogólnej 
liczbie 
głosów 
na 
walny
m 
zgroma
dzeniu 

wskaza
nie, 
innej 
niŜ 
określo
na pod 
lit j) 
lub k), 
podsta
wy 
kontrol
i / 
współk
ontroli 
/ 
znaczą
cego 
wpływ
u 

1 Quant
um 
East 
Sp. z 
o.o. 

ul. 
Baszt
owa 
4/4, 
31-
134 
Krakó
w 

Zarządza
nie i 
kierowan
ie w 
zakresie 
prowadz
enia 
działąlno
ści 
gospodar
czej 

Jednostka 
zaleŜna, 
powiązani
e 
bezpośred
nie 

Konsol
idacja 
metod
ą pełna 

15-02-
2008 

                
33,00    

                     
-      

                
33,00    

67,00
% 

  
667,00 
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2 Quant
um 
Intern
ational 

Kijów
, 
Bulw
ar 
Rusan
iwski 
7  

SprzedaŜ 
oprogra
mowania 
i usług 

Jednostka 
zaleŜna, 
powiązani
e 
pośrednie 
poprzez 
Quantum 
East Sp. z 
o.o. 

Konsol
idacja 
metod
ą pełna 

15-02-
2008 

51 UAH                      
-      

51 UAH 100,00
% 

100%   

 
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZ ĄDKOWANYCH - cd. 

w 
tys. 

zł 

a m n o p r 

kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania  i 
rezerwy na 
zobowiązania 
jednostki, w tym: 

naleŜności 
jednostki, w tym: 

aktywa 
jednostki, 
razem 

przychody ze 
sprzedaŜy 

- pozostały 
kapitał 
własny, w 
tym: 

- 
zobo
wiąz
ania 
dług
oter
mino
we 

- 
zobowi
ązania 
krótkot
ermino
we 

  - 
nale
Ŝnoś
ci 
dług
oter
mino
we 

- 
nale
Ŝnoś
ci 
krót
kote
rmin
owe 

  

L
p
. 

nazw
a 
jedn
ostki 

  - 
kap
itał 
zak
ład
ow
y 

- 
naleŜne 
wpłaty 
na 
kapitał 
zakłado
wy 
(wielko
ść 
ujemna) 

- 
k
a
pi
ta
ł 
z
a
p
a
s
o
w
y 

zysk (strata) 
netto 

       

1
  

 
Quan
tum 
East 
Sp. z 
o.o.  

   
2
0
5
,
0
0    

       
27
0,0

0    

-       
63,00    

  -     2,00                
1,00    

                   
-      

                   
-      

                    
-      

             
206,00    

                 -      

2
  

 
Quan
tum 
Inter
natio
nal  

   
1
9
1
,
0
0    

       
17
9,0
0     

        12,00              
208,00    

              
24,00    

                   
-       

               
24,0
0     

             
399,00     

          230,00     

 
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 

 w tys.    zł    

   półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
początek okresu, w tym: 

                  19,00                      24,00                      24,00    

odniesionych na wynik finansowy                   19,00                      13,00                      13,00    
                           -        

odniesionych na kapitał własny                     11,00                      11,00    

                           -        

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy                          -        

                           -        

Zwiększenia                   16,00                      19,00                      20,00    
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odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 

                  16,00                      19,00                      20,00    

- zobowiązań                   15,00                      19,00                      19,00    

- ujemnych róŜnic kursowych od naleŜności                     1,00                          1,00    

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową (z tytułu) 

                         -        

                           -        

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŜnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

                         -        

                           -        

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 

                         -        

                           -        

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku 
z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 

                         -        

                           -        

Zmniejszenia                   19,00                      24,00                      24,00    

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi 
róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 

                  19,00                      13,00                      13,00    

odwrócenie róŜnic przejściowych                   19,00                      13,00                      13,00    

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową  (z tytułu) 

                         -                           -      

                           -                             -      

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŜnicami 
przejściowymi  (z tytułu) 

                    11,00                      11,00    

                           -                             -      

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z 
tytułu) 

                         -                             -      

                           -                             -    

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku 
z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 

                         -                             -      

                           -                             -      

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na 
koniec okresu, razem, w tym: 

                  16,00                      19,00                      20,00    

odniesionych na wynik finansowy                   16,00                      19,00                      20,00    

                           -        

odniesionych na kapitał własny                          -        

                           -        

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy                          -        

        

 
 w tys.   zł  ZAPASY 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  
materiały                        -                             -                             -      
półprodukty i produkty w toku                        -                             -                             -      
produkty gotowe                        -                             -                             -      
towary                   94,00                    266,00                      40,00    
zaliczki na dostawy                        -                             -                             -      
Zapasy, razem                   94,00                    266,00                      40,00    

 
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  w tys.    zł    
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   półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

od jednostek powiązanych                                  -                                       -                                       -      
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                  -                                       -                                       -      
do 12 miesięcy                                  -                                       -                                       -      
powyŜej 12 miesięcy                                  -                                       -                                       -      
inne                                  -                                       -                                       -      
dochodzone na drodze sądowej                                  -                                       -                                       -      

naleŜności od pozostałych jednostek                       3 457,00                          2 689,00                          3 417,00    
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                       3 270,00                          2 624,00                          3 200,00    
do 12 miesięcy                       3 270,00                          2 624,00                          3 200,00    
powyŜej 12 miesięcy                                  -                                       -                                       -      

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń 
społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń 

                                 -                                       -                                 16,00    

inne                          187,00                               65,00                             201,00    
dochodzone na drodze sądowej                                  -                                       -                                       -      
NaleŜności krótkoterminowe netto, razem                       3 457,00                          2 689,00                          3 417,00    

odpisy aktualizujące wartość naleŜności                            14,00                               14,00                               14,00    

NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem                       3 471,00                          2 703,00                          3 431,00    

 
 

 w tys.   zł  ZMIANA STANU ODPISÓW 
AKTUALIZUJ ĄCYCH WARTO ŚĆ 
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

Stan na początek okresu                            14,00                               14,00                               14,00    

zwiększenia (z tytułu)                                  -                                       -                                       -      

                                   -                                       -                                       -      

zmniejszenia (z tytułu)                                  -                                       -                                       -      

                                   -                                       -                                       -      

Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności 
krótkoterminowych na koniec okresu 

                           14,00                               14,00                               14,00    

 
 

 w tys.   zł  NALEśNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWE 
BRUTTO 
(STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

w walucie polskiej w tys. zł                       2 790,00                          1 871,00                          2 854,00    

w walutach obcych  (wg 
walut i po przeliczeniu na 
zł) 

w tys. zł                          681,00                             832,00                             577,00    

b1. w walucie w tys. EUR                          195,00                             237,00                             147,00    
po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł                          639,00                             824,00                             560,00    
b1. w walucie w tys. UAH                            52,00        
po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł                            24,00        
- w tys. zł                            18,00                                 8,00                               17,00    

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł                       3 471,00                          2 703,00                          3 431,00    

 
 

 w tys.   zł  NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I 
USŁUG (BRUTTO) - 
O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

do 1 miesiąca                       3 021,00                          2 317,00                          3 179,00    

powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy                          116,00                             198,00                               21,00    
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powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy                          109,00                                 4,00                                     -      

powyŜej 6 miesięcy do 1 roku                            23,00                                 1,00                                     -      

powyŜej 1 roku                              1,00                             104,00                                     -      

naleŜności przeterminowane                            14,00                               14,00                               14,00    

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem 
(brutto) 

                      3 284,00                          2 638,00                          3 214,00    

odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu 
dostaw i usług 

                           14,00                               14,00                               14,00    

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)                       3 270,00                          2 624,00                          3 200,00    

 
 w tys.   zł  NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I 

USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) 
- Z PODZIAŁEM NA NALE śNOŚCI 
NIESPŁACONE W OKRESIE 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

do 1 miesiąca                                  -                                       -                                       -      

powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy                                  -                                       -                                       -      

powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy                                  -                                       -                                       -      

powyŜej 6 miesięcy do 1 roku                                  -                                       -                                       -      

powyŜej 1 roku                            14,00                               14,00                               14,00    

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane, razem (brutto) 

                           14,00                               14,00                               14,00    

odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu 
dostaw i usług, przeterminowane 

                           14,00                               14,00                               14,00    

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, 
przeterminowane, razem (netto) 

                                 -                                       -                                       -      

 
NALEśNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ 
NALEśNOŚCI SPORNE (Z PODZIAŁEM WG TYTUŁÓW) 
w tys. zł 

 półrocze / 2008   2007 ROK   półrocze / 2007  

A. NaleŜności przeterminowane i sporne brutto, w tym:                   14,00                      14,00                      14,00    

1. z tytułu dostaw i usług                   14,00                      14,00                      14,00    

    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych                         -                              -                             -      

   - objęte odpisami aktualizującymi                   14,00                      14,00                      14,00    

1a) skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego                         -                              -                             -      

    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych                         -                              -                             -      

   - objęte odpisami aktualizującymi                         -                              -                             -      

2. z innych tytułów                         -                              -                             -      

 
 

 w tys.   zł  KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE  półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

w jednostkach zaleŜnych                                  -                                       -                                       -      

udziały lub akcje                                  -                                       -                                       -      
naleŜności z tytułu dywidend i innych udziałów 
w zyskach 

                                 -                                       -                                       -      

dłuŜne papiery wartościowe                                  -                                       -                                       -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                                  -                                       -                                       -      
                                   -                                       -                                       -      

udzielone poŜyczki                                  -                                       -                                       -      

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

                                 -                                       -                                       -      

                                   -                                       -                                       -      

w jednostkach współzaleŜnych                                  -                                       -                                       -      

udziały lub akcje                                  -                                       -                                       -      
naleŜności z tytułu dywidend i innych udziałów 
w zyskach 

                                 -                                       -                                       -      

dłuŜne papiery wartościowe                                  -                                       -                                       -      
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inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                                  -                                       -                                       -      

                                   -                                       -                                       -      

udzielone poŜyczki                                  -                                       -                                       -      
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

                                 -                                       -                                       -      

                                   -                                       -                                       -      

w jednostkach stowarzyszonych                                  -                                       -                                       -      

udziały lub akcje                                  -                                       -                                       -      
naleŜności z tytułu dywidend i innych udziałów 
w zyskach 

                                 -                                       -                                       -      

dłuŜne papiery wartościowe                                  -                                       -                                       -      

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                                  -                                       -                                       -      
                                   -                                       -                                       -      

udzielone poŜyczki                                  -                                       -                                       -      
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

                                 -                                       -                                       -      

                                   -                                       -                                       -      

w znaczącym inwestorze                                  -                                       -                                       -      

udziały lub akcje                                  -                                       -                                       -      
naleŜności z tytułu dywidend i innych udziałów 
w zyskach 

                                 -                                       -                                       -      

dłuŜne papiery wartościowe                                  -                                       -                                       -      

inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                                  -                                       -                                       -      
                                   -                                       -                                       -      

udzielone poŜyczki                                  -                                       -                                       -      
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

                                 -                                       -                                       -      

                                   -                                       -                                       -      

w jednostce dominującej                                  -                                       -                                       -      

udziały lub akcje                                  -                                       -                                       -      
naleŜności z tytułu dywidend i innych udziałów 
w zyskach 

                                 -                                       -                                       -      

dłuŜne papiery wartościowe                                  -                                       -                                       -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                                  -                                       -                                       -      
                                   -                                       -                                       -      

udzielone poŜyczki                                  -                                       -                                       -      

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

                                 -                                       -                                       -      

                                   -                                       -                                       -      

w pozostałych jednostkach                            49,00                               49,00                               76,00    

udziały lub akcje                                  -                                       -                                       -      
naleŜności z tytułu dywidend i innych udziałów 
w zyskach 

                                 -                                       -                                       -      

dłuŜne papiery wartościowe                                  -                                       -                                       -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                                  -                                       -                                       -      
                                   -                                       -                                       -      

udzielone poŜyczki                            33,00                               49,00                               76,00    
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg 
rodzaju) 

                           16,00                                     -                                       -      

kontrakt terminowy typu forward                            16,00                                     -                                       -      

środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne                       9 356,00                        10 332,00                             945,00    

środki pienięŜne w kasie i na rachunkach                          846,00                             281,00                             945,00    
inne środki pienięŜne                       8 510,00                        10 051,00                                     -      

inne aktywa pienięŜne                                  -                                       -                                       -      
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem                       9 405,00                        10 381,00                          1 021,00    
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 w tys.   zł  PAPIERY 

WARTOŚCIOWE, 
UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE 
AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 
 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

w walucie polskiej w tys. zł                            16,00                                     -                                       -      

w walutach obcych  (wg 
walut i po przeliczeniu na 
zł) 

w tys. zł                                  -                                       -                                       -      

b1. w walucie w tys. EUR                                  -                                       -                                       -      
po przeliczeniu na tys. zł                                      -                                       -                                       -      
-           
pozostałe waluty w tys. zł   zł                                  -                                       -                                       -      

Papiery wartościowe, 
udziały i inne 
krótkoterminowe aktywa 
finansowe, razem 

w tys. zł                            16,00                                     -                                       -      

 
 

 w tys.   zł  PAPIERY WARTO ŚCIOWE, UDZIAŁY I 
INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNO ŚCI) 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na 
giełdach (wartość bilansowa) 

                                 -                                       -                                       -      

akcje (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      
wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      
obligacje (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      
wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -   

c1) ....                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      
wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      
c2) ....                                  -                                       -                                       -      

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na 
rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 

                                 -                                       -                                       -      

akcje (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      

wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      
obligacje (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      
wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

c1) ....                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      

wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      
wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      
c2) ....                                  -                                       -                                       -      
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Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na 
rynku regulowanym (wartość bilansowa) 

                           16,00                                     -                                       -      

akcje (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      
wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      

obligacje (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      
wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

c1)                                   -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      

wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      
c2) kontrakty terminowe typu forward                            16,00                                     -                                       -      

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)                                  -                                       -                                       -   

udziały i akcje (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                             16,00                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      
wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      

obligacje (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      
wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                                  -                                       -                                       -      

c1) ....                                  -                                       -                                       -      

wartość godziwa                                  -                                       -                                       -      
wartość rynkowa                                  -                                       -                                       -      

wartość według cen nabycia                                  -                                       -                                       -      
c2) ....                                  -                                       -                                       -     

Wartość według cen nabycia, razem                                  -                                       -                                       -      

Wartość na początek okresu, razem                                  -                                       -                                       -      

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem                                  -                                       -                                       -      

Wartość bilansowa, razem                            16,00                                     -                                       -      

 
 w tys.   zł  UDZIELONE 

POśYCZKI 
KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

w walucie polskiej w tys. zł                            33,00                               49,00                               76,00    

w walutach obcych  (wg 
walut i po przeliczeniu na 
zł) 

w tys. zł                                  -                                       -                                       -      

b1. w walucie                                      -                                       -                                       -      
po przeliczeniu na tys. zł                                        -                                       -      
-                                        -                                       -      
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł                                    -                                       -      

Udzielone poŜyczki 
krótkoterminowe, razem 

w tys. zł                            33,00                               49,00                               76,00    
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 w tys.   zł  ŚRODKI PIENI ĘśNE 
I INNE AKTYWA 
PIENIĘśNE 
(STRUKTURA 
WALUTOWA) 

jednostka waluta 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

w walucie polskiej w tys. zł                       8 986,00                        10 183,00                             893,00    

w walutach obcych  (wg 
walut i po przeliczeniu na 
zł) 

w tys. zł                          370,00                             149,00                               52,00    

b1. w walucie w tys. EUR                            10,00                               40,00                               13,00    
po przeliczeniu na tys. zł                                34,00                             143,00                               51,00    
  w tys. UAH                          710,00        

-                              331,00                                     -                                       -      
pozostałe waluty w tys. 
zł 

w tys. zł                              5,00                                 6,00                                 1,00    

Środki pienięŜne i inne 
aktywa pienięŜne, razem 

w tys. zł                       9 356,00                        10 332,00                             945,00    

 
 w tys.   zł  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 

MI ĘDZYOKRESOWE  półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, 
w tym: 

                           84,00                               46,00                               91,00    

opłacone z góry ubezpieczenia, prenumeraty 
itp.. 

                           27,00                               46,00                               21,00    

odpis na ZFŚS                            57,00                                     -                                 70,00    

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:                       1 197,00                             712,00                             738,00    

koszty związane z przychodami przyszłych 
okresów 

                      1 147,00                             710,00                             452,00    

koszty związane z pozyskaniem kapitału                                  -                                       -                               265,00    

pozostałe koszty międzyokresowe                            50,00                                 2,00                               21,00    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, 
razem 

                      1 281,00                             758,00                             829,00    

 
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) półrocze/2008 

w tys. zł 
Seria / 
emisja 

Rodzaj 
akcji 

Rodzaj 
uprzywilejowania 
akcji 

Rodzaj 
ograniczenia 
praw do 
akcji 

Liczba 
akcji 

Wartość 
serii/ 
emisji wg 
wartości 
nominalnej 

Sposób 
pokrycia 
kapitału 

Data 
rejestracji 

Prawo do 
dywidendy 
(od daty) 

Seria A  Imienne  co do głosu brak  750 000  375 000 gotówka 07-03-1997  1997 
Seria B  Zwykłe 

na 
okaziciela 

brak brak  250 000  125 000 gotówka 02-08-2007  2007 

Seria C  Zwykłe 
na 
okaziciela 

brak brak  470 000  235 000 gotówka 11-09-2007  2007 

Liczba akcji, razem 1 470 000  735 000       
Kapitał zakładowy, razem     
Wartość nominalna 
jednej akcji (w zł) 

  0,50   

 
 

 w tys.   zł  KAPITAŁ ZAPASOWY 
 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej             10 762,00                10 762,00                    770,00    

utworzony ustawowo                          -                             -      
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utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą 
ustawowo (minimalną) wartość 

              3 634,00                  1 988,00                  1 988,00    

z dopłat akcjonariuszy / wspólników                          -                             -      

inny (wg rodzaju)                          -                             -      

                           -                             -      

Kapitał zapasowy, razem             14 396,00                12 750,00                  2 758,00    

 
ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZO ŚCI w tys. zł  

  półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 
Stan na początek okresu - - - 

zwiększenia (z tytułu) 17,00 - - 

nabycie udziałów - jednostka zaleŜna 17,00 - - 

zmiejszenia z tytułu - - - 

  - - - 

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 17,00 - - 

 
 w tys.   zł  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU 

ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, w tym: 

                           22,00                               83,00                               83,00    

odniesionej na wynik finansowy                            22,00                               83,00                               83,00    

        

odniesionej na kapitał własny       

        

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy 

      

        

Zwiększenia                            69,00                               22,00                               18,00    

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu 
dodatnich róŜnic przejściowych (z tytułu) 

                           69,00                               22,00                               18,00    

zobowiazań                            67,00                               21,00                               18,00    

dodatnich róŜnic kursowych od naleŜności i 
zobowiązań 

                             2,00                                 1,00      

odniesione na kapitał własny w związku z 
dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 

      

        

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy w związku z dodatnimi róŜnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

      

        

Zmniejszenia                            22,00                               83,00                               83,00    

odniesione na wynik finansowy okresu w 
związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z 
tytułu) 

                           22,00                               83,00                               83,00    

odwrócenie róŜnic przejściowym                            22,00                               83,00                               83,00    

odniesione na kapitał własny w związku z 
dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 

      

        

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy w związku z dodatnimi róŜnicami 
przejściowymi (z tytułu) 

      

        

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku                            69,00                               22,00                               18,00    
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dochodowego na koniec okresu, razem 

odniesionej na wynik finansowy                            69,00                               22,00                               18,00    

        

odniesionej na kapitał własny       

        

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość 
firmy 

                                 -                                       -                                       -      

 
 w tys.   zł  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ 

REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG 
TYTUŁÓW) 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

stan na początek okresu                            77,00                               56,00                               56,00    

        

zwiększenia (z tytułu)                                  -                                 21,00                                     -      

wzrost stanu zatrudnienia                                  -                                 21,00                                     -      

wykorzystanie (z tytułu)                                  -                                       -                                       -      

                                   -                                       -                                       -      

rozwiązanie (z tytułu)                                  -                                       -                                       -      

                                   -                                       -                                       -      

stan na koniec okresu                            77,00                               77,00                               56,00    

 
 w tys.   zł  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY 

NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG 
TYTUŁÓW) 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

stan na początek okresu                     2,00                        1,00                        1,00    

        

zwiększenia (z tytułu)                        -                          1,00                           -      

wzrost stanu zatrudnienia                        -                          1,00                           -      

wykorzystanie (z tytułu)                        -                             -                             -      

                         -                             -                             -      

rozwiązanie (z tytułu)                        -                             -                             -      

                         -                             -                             -      

stan na koniec okresu                     2,00                        2,00                        1,00    

 
 w tys.   zł  ZOBOWI ĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  
wobec jednostek zaleŜnych                        -                             -                             -      

kredyty i poŜyczki                        -                             -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

umowy leasingu finansowego                        -                             -                             -    
inne (wg rodzaju)                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

wobec jednostek współzaleŜnych                        -                             -                             -      

kredyty i poŜyczki                        -                             -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:       
        

umowy leasingu finansowego       
inne (wg rodzaju)       
        

wobec jednostek stowarzyszonych       
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kredyty i poŜyczki       

z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych       
inne zobowiązania finansowe, w tym:       
        

umowy leasingu finansowego       

inne (wg rodzaju)       
        

wobec znaczącego inwestora       

kredyty i poŜyczki       
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych       
inne zobowiązania finansowe, w tym:       
        

umowy leasingu finansowego       

inne (wg rodzaju)       
        

wobec jednostki dominującej       

kredyty i poŜyczki       
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych       
inne zobowiązania finansowe, w tym:       
        

umowy leasingu finansowego       
inne (wg rodzaju)       
        

wobec pozostałych jednostek                 142,00                    184,00                    198,00    

kredyty i poŜyczki                 142,00                    184,00                    198,00    
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych       
inne zobowiązania finansowe, w tym:       
        

umowy leasingu finansowego       
inne (wg rodzaju)       
        

Zobowiązania długoterminowe, razem                 142,00                    184,00                    198,00    

 
 w tys.   zł  ZOBOWI ĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O 

POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE 
SPŁATY 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

powyŜej 1 roku do 3 lat                 142,00                    184,00                    198,00    

powyŜej 3 do 5 lat       

powyŜej 5 lat       

Zobowiązania długoterminowe, razem                 142,00                    184,00                    198,00    

 
 w tys.   zł  ZOBOWI ĄZANIA 

DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

jednostka waluta 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

w walucie polskiej w tys. zł                 142,00                    184,00                    198,00    

w walutach obcych  (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

w tys. zł       

b1. jednostka / waluta           

po przeliczeniu na tys. zł           
-           
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł       

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł                 142,00                    184,00                    198,00    

 
ZOBOWI ĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I PO śYCZEK - I półrocze 2008 
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w tys. zł 
Kwota kredytu / poŜyczki 
wg umowy 

Kwota kredytu / poŜyczki 
pozostała do spłaty 

Nazwa 
(firma) 
jednostk
i, ze 
wskaza
niem 
formy 
prawnej 

Siedzib
a 

w 
tys
. zł 

w 
walu
cie 

jednos
tka 

wal
uta 

w tys. 
zł 

w 
walu
cie 

jednos
tka 

wal
uta 

Warunki 
oprocentowa
nia 

Termin 
spłaty 

Zabezpiecze
nia 

In
ne 

Deutsch
e Bank 
PBC 
S.A. 

31-047 
Krakó
w, ul. 
Sarego 
2 i 4 

  
69 

  0 0 0   4   0 0 0 6,67% w 
skali roku, 
stopa 
zmienna. 
Wysokość 
oprocentowa
nia jest 
równa 
zmiennej 
stawce 
bazowej 
WIBOR 1M 
stosowanej 
dla kredytów 
jednomiesięc
znych na 
rynku 
międzybank
owym z 
przedostatni
ego dnia 
roboczego 
miesiąca 
kalendarzow
ego 
poprzedzając
ego miesiąc 
kalendarzow
y i marŜy 
banku w 
wysokosci 
1,9%. 
Zmiana 
wysokosci 
stawki 
bazowej 
WIBOR 1M 
w trakcie 
trwania 
umowy 
następować 
będzie co 
miesiąc 
kalendarzow
y od 
pierwszego 
dnia 
roboczego 
miesiąca 
kalendarzow
ego. 

31.08.2
008 r. 

1) 
pełnomocnict
wo 
nieodwołalne 
i 
niewygasając
e w wypadku 
likwidacji 
spółki - do 
dysponowani
a przez bank 
rachunkiem 
bieŜącym 
kredytobiorc
y w zakresie 
określonym 
w tym 
pełnomocnict
wie, 2) 
sądowy 
zastaw 
rejestrowy na 
samochodzie 
marki 
Peugeot 407 
(rok 
produkcji 
2005) nr rej. 
KR 8046T o 
wartości 
netto 
75.514,75 zł; 
3) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
się egzekucji 
w trybie art. 
97 ust. 1 
Prawo 
Bankowe; 4) 
oświadczenie 
zastawcy o 
poddaniu sie 
egzekucji z 
tytułu 
wydania 
rzeczy 
stanowiącej 
przedmiot 
zabezpieczen
ia kredytu; 5) 
cesja praw na 
rzecz banku 
z polisy 
ubezpieczeni
owej 
samochodu 
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stanowiącego 
przedmiot 
zabezpieczen
ia kredytu; 6) 
weksle 
własne in 
blanco na 
zabezpieczen
ie naleŜności 
głównej i 
naleŜności 
ubocznych z 
wystawienia 
kredytobiorc
y 

Deutsch
e Bank 
PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludow
ej 26 

  
54 

  0 0 0   6   0 0 0 6,39% w 
skali roku, 
stopa 
zmienna. 
Wysokość 
oprocentowa
nia jest 
równa 
zmiennej 
stawce 
bazowej 
WIBOR 1M 
stosowanej 
dla kredytów 
jednomiesięc
znych na 
rynku 
międzybank
owym z 
przedostatni
ego dnia 
roboczego 
miesiąca 
kalendarzow
ego 
poprzedzając
ego miesiąc 
kalendarzow
y i marŜy 
banku w 
wysokosci 
1,8 punktów 
procentowyc
h. Zmiana 
wysokosci 
stawki 
bazowej 
WIBOR 1M 
w trakcie 
trwania 
umowy 
następować 
będzie co 
miesiąc 
kalendarzow
y od 
pierwszego 
dnia 
roboczego 
miesiąca 
kalendarzow
ego. 

11.10.2
008 r. 

1) 
pełnomocnict
wo 
nieodwołalne 
i 
niewygasając
e w wypadku 
likwidacji 
spółki - do 
dysponowani
a przez bank 
rachunkiem 
bieŜącym 
kredytobiorc
y w zakresie 
określonym 
w tym 
pełnomocnict
wie, 2) 
sądowy 
zastaw 
rejestrowy na 
samochodzie 
marki 
SKODA 
Octavia II 
Combi 
Classic 1,9 
TDI nr rej. 
KR 8274T, 
rok produkcji 
2005 
naleŜącym 
do 
kredytobiorc
y; 3) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
się egzekucji 
w trybie art. 
97 Ustawy 
Prawo 
Bankowe; 4) 
weksle 
własne in 
blanco na 
zabezpieczen
ie naleŜności 
głównej i 
naleŜności 
ubocznych 

  



Quantum software SA 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2008 – 30.06.2008 

 33 

wystawione 
przez 
kredytobiorc
ę wraz z 
deklaracjami 
wekslowymi; 
5) cesja praw 
na bank z 
polisy 
ubezpieczeni
owej 
samochodu 
stanowiącego 
przedmiot 
zabezpieczen
ia kredytu; 6) 
oświadczenie 
zastawcy o 
poddaniu sie 
egzekucji z 
tytułu 
wydania 
rzeczy tj. 
samochodu 
stanowiącej 
przedmiot 
zabezpieczen
ia kredytu 

Deutsch
e Bank 
PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludow
ej 26 

  
86 

  0 0 0   33   0 0 0 Oprocentow
anie kredytu 
naliczane 
jest wg stopy 
zmiennej. 1) 
stopa 
referencyjna 
oznacza 
WIBOR 1M 
w wysokości 
4,12%, 2) 
marŜa 
podstawowa 
w wysokości 
1,6 punktów 
procentowyc
h, 3) stopa 
karna na 
dzień 
zawarcia 
umowy 
wynosi 22%. 

31.08.2
009 r. 

1) 
pełnomocnict
wo 
nieodwołalne 
do 
dysponowani
a przez bank 
rachunkiem 
bieŜącym; 2) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
się egzekucji 
w trybie art. 
96-98 
Ustawy 
Prawo 
Bankowe; 3) 
weksel 
własny in 
blanco na 
zabezpieczen
ie 
zobowiązani
a 
kredytowego 
wystawiony 
przez 
kredytobiorc
ę wraz z 
deklaracją 
wekslową; 4) 
rejestrowy 
zastaw 
sądowy na 
trzech 
samochodach 
osobowych 
marki 
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SKODA: 
Skoda Fabia 
nr rej. KR 
3474Y, 
Skoda Fabia 
KR 3475Y, 
Skoda 
Octavia KR 
3901Y; 5) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
sie egzekucji 
wydania 
rzeczy ww. 
samochodów
;  6) cesja na 
bank praw z 
polis 
ubezpieczeni
owych ww. 
samochodów 

Deutsch
e Bank 
PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludow
ej 26 

  
12
3 

  0 0 0   82   0 0 0 Oprocentow
anie kredytu 
naliczane 
jest wg stopy 
zmiennej. 1) 
stopa 
referencyjna 
oznacza 
WIBOR 1M 
w wysokości 
4,4%, 2) 
marŜa 
podstawowa 
w wysokości 
0,9 punktów 
procentowyc
h, 3) stopa 
karna na 
dzień 
zawarcia 
umowy 
wynosi 23%. 

30.06.2
010 

1) 
pełnomocnict
wo 
nieodwołalne 
do 
dysponowani
a przez bank 
rachunkiem 
bieŜącym; 2) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
się egzekucji 
w trybie art. 
96-98 
Ustawy 
Prawo 
Bankowe; 3) 
weksel 
własny in 
blanco na 
zabezpieczen
ie 
zobowiązani
a 
kredytowego 
wystawiony 
przez 
kredytobiorc
ę wraz z 
deklaracją 
wekslową; 4) 
sądowy 
zastaw 
rejestrowy na 
trzech 
samochodach 
osobowych 
marki 
Peugeot 
będących 
przedmiotem 
finansowania
; 5) 
oświadczenie 
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kredytobiorc
y o poddaniu 
sie egzekucji 
wydania ww. 
samochodów
;  6) cesja 
praw na 
rzecz banku 
z polis 
ubezpieczeni
owych ww. 
samochodów 

Deutsch
e Bank 
PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludow
ej 26 

  
50 

  0 0 0   29   0 0 0 Oprocentow
anie kredytu 
naliczane 
jest wg stopy 
zmiennej. 1) 
stopa 
referencyjna 
oznacza 
WIBOR 1M 
w wysokości 
4,69%, 2) 
marŜa 
podstawowa 
w wysokości 
0,9 punkta 
procentoweg
o, 3) stopa 
karna na 
dzień 
zawarcia 
umowy 
wynosi 24%. 

31.09.2
010 

1) 
pełnomocnict
wo 
nieodwołalne 
do 
dysponowani
a przez bank 
rachunkiem 
bieŜącym; 2) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
się egzekucji 
w trybie art. 
96-98 
Ustawy 
Prawo 
Bankowe; 3) 
weksel 
własny in 
blanco na 
zabezpieczen
ie 
zobowiązani
a 
kredytowego
, wystawiony 
przez 
kredytobiorc
ę wraz z 
deklaracją 
wekslową; 4) 
sądowy 
zastaw 
rejestrowy na 
samochodzie 
osobowym 
marki 
Peugeot 
będącym 
przedmiotem 
finansowania
; 5) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
sie egzekucji 
wydania ww. 
samochodu;  
6) cesja praw 
na rzecz 
banku z 
polisy 
ubezpieczeni
owej ww. 
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samochodu 

Deutsch
e Bank 
PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludow
ej 26 

  
80 

  0 0 0   50   0 0 0 Oprocentow
anie kredytu 
naliczane 
jest wg stopy 
zmiennej. 1) 
stopa 
referencyjna 
oznacza 
WIBOR 1M 
w wysokości 
4,9%, 2) 
marŜa 
podstawowa 
w wysokości 
0,9 punkta 
procentoweg
o, 3) stopa 
karna na 
dzień 
zawarcia 
umowy 
wynosi 25%. 

30.09.2
010 

1) 
pełnomocnict
wo 
nieodwołalne 
do 
dysponowani
a przez bank 
rachunkiem 
bieŜącym; 2) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
się egzekucji 
w trybie art. 
96-98 
Ustawy 
Prawo 
Bankowe; 3) 
weksel 
własny in 
blanco na 
zabezpieczen
ie 
zobowiązani
a 
kredytowego 
wystawiony 
przez 
kredytobiorc
ę wraz z 
deklaracją 
wekslową; 4) 
sądowy 
zastaw 
rejestrowy na  
samochodach 
osobowych 
marki 
Peugeot S 
307 i Skoda 
Fabia 
będących 
przedmiotem 
finansowania
; 5) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
sie egzekucji 
wydania ww. 
samochodów
;  6) cesja 
praw na 
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rzecz banku 
z polis 
ubezpieczeni
owych ww. 
samochodów 

Deutsch
e Bank 
PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludow
ej 26 

  
83 

  0 0 0   66   0 0 0 Oprocentow
anie kredytu 
naliczane 
jest wg stopy 
zmiennej. 1) 
stopa 
referencyjna 
oznacza 
WIBOR 1M 
w wysokości 
6%, 2) 
marŜa 
podstawowa 
w wysokości 
1 punkta 
procentoweg
o, 3) stopa 
karna na 
dzień 
zawarcia 
umowy 
wynosi 29%. 

31.03.2
010 

1) 
pełnomocnict
wo 
nieodwołalne 
do 
dysponowani
a przez bank 
rachunkiem 
bieŜącym; 2) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
się egzekucji 
w trybie art. 
96-98 
Ustawy 
Prawo 
Bankowe; 3) 
weksel 
własny in 
blanco na 
zabezpieczen
ie 
zobowiązani
a 
kredytowego 
wystawiony 
przez 
kredytobiorc
ę wraz z 
deklaracją 
wekslową; 4) 
sądowy 
zastaw 
rejestrowy na 
trzech 
samochodach 
osobowych 
marki 
Peugeot S 
307 
będących 
przedmiotem 
finansowania
; 5) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
sie egzekucji 
wydania ww. 
samochodów
;  6) cesja 
praw na 
rzecz banku 
z polis 
ubezpieczeni
owych ww. 
samochodów 
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Deutsch
e Bank 
PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludow
ej 26 

  
47 

  0 0 0   46   0 0 0 Oprocentow
anie kredytu 
naliczane 
jest wg stopy 
zmiennej. 1) 
stopa 
referencyjna 
oznacza 
WIBOR 1M 
w wysokości 
6%, 2) 
marŜa 
podstawowa 
w wysokości 
1 punkta 
procentoweg
o, 3) stopa 
karna na 
dzień 
zawarcia 
umowy 
wynosi 29%. 

02.05.2
011 

1) 
pełnomocnict
wo 
nieodwołalne 
do 
dysponowani
a przez bank 
rachunkiem 
bieŜącym; 2) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
się egzekucji 
w trybie art. 
96-98 
Ustawy 
Prawo 
Bankowe; 3) 
weksel 
własny in 
blanco na 
zabezpieczen
ie 
zobowiązani
a 
kredytowego
, wystawiony 
przez 
kredytobiorc
ę wraz z 
deklaracją 
wekslową; 4) 
sądowy 
zastaw 
rejestrowy na 
samochodzie 
osobowym 
marki Seat 
będącym 
przedmiotem 
finansowania
; 5) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
sie egzekucji 
wydania ww. 
samochodu;  
6) cesja praw 
na rzecz 
banku z 
polisy 
ubezpieczeni
owej ww. 
samochodu 

  

Deutsch
e Bank 
PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludow
ej 26 

  
12
0 

  0 0 0 41 I 
transz 
kredyt

u II 
transza 
wypłac
ona w 
lipcu 

  0 0 0 Oprocentow
anie kredytu 
naliczane 
jest wg stopy 
zmiennej. 1) 
stopa 
referencyjna 
oznacza 
WIBOR 1M 
w wysokości 
6,12%, 2) 
marŜa 

30.06.2
011 

1) 
pełnomocnict
wo 
nieodwołalne 
do 
dysponowani
a przez bank 
rachunkiem 
bieŜącym; 2) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
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podstawowa 
w wysokości 
1 punkta 
procentoweg
o, 3) stopa 
karna na 
dzień 
zawarcia 
umowy 
wynosi 29%. 

się egzekucji 
w trybie art. 
96-98 
Ustawy 
Prawo 
Bankowe; 3) 
weksel 
własny in 
blanco na 
zabezpieczen
ie 
zobowiązani
a 
kredytowego
, wystawiony 
przez 
kredytobiorc
ę wraz z 
deklaracją 
wekslową; 4) 
sądowy 
zastaw 
rejestrowy na 
samochodach 
osobowych 
marki Mazda 
i Peugeot 
307, 
będących 
przedmiotem 
finansowania
; 5) 
oświadczenie 
kredytobiorc
y o poddaniu 
sie egzekucji 
wydania ww. 
samochodów
;  6) cesja 
praw na 
rzecz banku 
z polisy 
ubezpieczeni
owej ww. 
samochodów 

 
 w tys.   zł  ZOBOWI ĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  
wobec jednostek zaleŜnych                        -                             -                             -      

kredyty i poŜyczki, w tym:                        -                             -                             -      

długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -                             -      
z tytułu dywidend                        -                             -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        -                             -                             -      
do 12 miesięcy                        -                             -                             -      
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -                             -      
inne (wg rodzaju)                        -                             -                             -      

                         -                             -                             -      

wobec jednostek współzaleŜnych                        -                             -                             -      
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kredyty i poŜyczki, w tym:                        -                             -                             -      

długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -                             -      
z tytułu dywidend                        -                             -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        -                             -                             -      
do 12 miesięcy                        -                             -                             -      
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -                             -      

inne (wg rodzaju)                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

wobec jednostek stowarzyszonych                        -                             -                             -      

kredyty i poŜyczki, w tym:                        -                             -                             -      
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -                             -      
z tytułu dywidend                        -                             -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        -                             -                             -      
do 12 miesięcy                        -                             -                             -      

powyŜej 12 miesięcy                        -                             -                          -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -                             -      
inne (wg rodzaju)                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

wobec znaczącego inwestora                        -                             -                             -      

kredyty i poŜyczki, w tym:                        -                             -                             -      
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -                             -      

z tytułu dywidend                        -                             -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        -                             -                             -      

do 12 miesięcy                        -                             -                             -      
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -                             -      
inne (wg rodzaju)                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

wobec jednostki dominującej                        -                             -                             -      

kredyty i poŜyczki, w tym:                        -                             -                             -      
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -                             -      

z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -                             -      
z tytułu dywidend                        -                             -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        -                           -                             -      

do 12 miesięcy                        -                             -                             -      
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -                             -      
inne (wg rodzaju)                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      
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wobec pozostałych jednostek               2 292,00                  1 598,00                  3 128,00    

kredyty i poŜyczki, w tym:                 214,00                    179,00                    748,00    
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -                             -      
z tytułu dywidend                        -                             -                             -      

inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -                             -      
                         -                             -                             -      

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               1 433,00                    947,00                  1 559,00    
do 12 miesięcy               1 433,00                    947,00                  1 559,00    
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -                             -      

zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -                             -      
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                 568,00                    434,00                    665,00    
z tytułu wynagrodzeń                   16,00                           -                          4,00    
inne (wg tytułów)                   61,00                      38,00                    152,00    
                         -                             -                             -      

fundusze specjalne (wg tytułów)                   38,00                        1,00                      52,00    
                         -                             -                             -      

Zobowiązania krótkoterminowe, razem               2 330,00                  1 599,00                  3 180,00    

 
 

 w tys.   zł  ZOBOWI ĄZANIA 
KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) 

jednostka waluta 

 półrocze / 2008  2007  półrocze / 2007  

w walucie polskiej w tys. zł               2 236,00                  1 575,00                  3 167,00    

w walutach obcych  (wg walut i po 
przeliczeniu na zł) 

w tys. zł                   94,00                      24,00                      13,00    

b1. jednostka / waluta w tys. EUR                        -                          7,00                        1,00    
po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł                        -                        24,00                        5,00    
  w tys. UAH                 202,00                           -                             -      
  w tys. zł                   94,00                           -                             -      
-           
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł                         8,00    

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł               2 330,00                  1 599,00                  3 180,00    

 
w tys. zł INNE ROZLICZENIA MI ĘDZYOKRESOWE 

półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 30,00 52,00 20,00 

długoterminowe (wg tytułów) - - - 
  - - - 

krótkoterminowe (wg tytułów) 30,00 52,00 20,00 
  - - - 

rozliczenia międzyokresowe przychodów - - - 

długoterminowe (wg tytułów) - - - 
  - - - 

krótkoterminowe (wg tytułów) - - - 

  - - - 

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 30,00 52,00 20,00 
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 
 

 w tys.   zł  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA śY PRODUKTÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNO ŚCI)  półrocze / 2008   półrocze / 2007  

SprzedaŜ produktów 1 264,00 1 269,00 
w tym: od jednostek powiązanych  - 

SprzedaŜ usług 5 539,00 4 054,00 
w tym: od jednostek powiązanych  - 
   - 
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem 6 803,00 5 323,00 

w tym: od jednostek powiązanych                          -      

 
 w tys.   zł  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA śY PRODUKTÓW (STRUKTURA 

TERYTORIALNA)  półrocze / 2008   półrocze / 2007  
kraj 5 269,00 3 933,00 

w tym: od jednostek powiązanych - - 
SprzedaŜ produktów 802,00 1 036,00 

w tym: od jednostek powiązanych - - 
SprzedaŜ usług 4 467,00 2 897,00 

w tym: od jednostek powiązanych - - 
  - - 

eksport 1 534,00 1 390,00 

w tym: od jednostek powiązanych - - 
SprzedaŜ produktów 462,00 233,00 

w tym: od jednostek powiązanych - - 
SprzedaŜ usług 1 072,00 1 157,00 

w tym: od jednostek powiązanych - - 
  - - 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem 6 803,00 5 323,00 

w tym: od jednostek powiązanych   

 
 w tys.   zł  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA śY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 

(STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNO ŚCI)  półrocze / 2008   półrocze / 2007  

SprzedaŜ towarów               1 917,00                  2 939,00    

w tym: od jednostek powiązanych                        -                             -      

                         -                             -      

w tym: od jednostek powiązanych                        -                             -      

                         -                             -      

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem               1 917,00                  2 939,00    

w tym: od jednostek powiązanych                        -                             -      

 
 w tys.   zł  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDA śY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 

(STRUKTURA TERYTORIALNA)  półrocze / 2008   półrocze / 2007  

kraj               1 900,00                  2 903,00    

w tym: od jednostek powiązanych                        -                              -       
SprzedaŜ towarów               1 900,00                  2 903,00    

w tym: od jednostek powiązanych                        -                              -       
                         -                              -       

w tym: od jednostek powiązanych                        -                              -       
                         -                              -       

eksport                    17,00                      36,00     

w tym: od jednostek powiązanych                        -                              -       
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SprzedaŜ towarów                     17,00                      36,00     

w tym: od jednostek powiązanych                        -                              -       
                         -                              -       

w tym: od jednostek powiązanych                        -                              -       

                         -                              -       

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem               1 917,00                  2 939,00    

w tym: od jednostek powiązanych                        -                              -       

 
 w tys.   zł  KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 

 półrocze / 2008   półrocze / 2007  
amortyzacja 327,00 208,00 

zuŜycie materiałów i energii 206,00 142,00 

usługi obce 1 840,00 1 058,00 

podatki i opłaty 56,00 65,00 

wynagrodzenia 3 245,00 2 647,00 

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 637,00 557,00 

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 301,00 199,00 

   - 

Koszty według rodzaju, razem 6 612,00 4 876,00 

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych  - 

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)  - 

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna) -               634,00 -               512,00 

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -             2 053,00 -             1 450,00 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 3 925,00 2 914,00 

 
 

 w tys.   zł  INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 
 półrocze / 2008   półrocze / 2007  

rozwiązane rezerwy (z tytułu)                        -                             -      

                         -                             -      

pozostałe, w tym:                     7,00                      19,00    

otrzymane odszkodowania                     7,00                      19,00    

                         -                             -      

Inne przychody operacyjne, razem                     7,00                      19,00    

 
 w tys.   zł  INNE KOSZTY OPERACYJNE 

 półrocze / 2008   półrocze / 2007  
utworzone rezerwy (z tytułu)                        -                             -      

                         -                             -      

pozostałe, w tym:                     5,00                        2,00    

- darowizny                       2,00    

- zapłacone odszkodowania                        -                             -      

- Inne                     5,00                           -      

Inne koszty operacyjne, razem                     5,00                        2,00    

 
 w tys.   zł  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 

 półrocze / 2008   półrocze / 2007  

z tytułu udzielonych poŜyczek                     2,00                        3,00    
od jednostek powiązanych, w tym:                        -                             -      
od jednostek zaleŜnych                        -                             -      
od jednostek współzaleŜnych                        -                             -      
od jednostek stowarzyszonych                        -                             -      
od znaczącego inwestora                        -                             -      
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od jednostki dominującej                        -                             -      
od pozostałych jednostek                     2,00                        3,00    
pozostałe odsetki                 270,00                        3,00    
od jednostek powiązanych, w tym:                        -                             -      
od jednostek zaleŜnych                        -                             -      
od jednostek współzaleŜnych                        -                             -      
od jednostek stowarzyszonych                        -                             -      
od znaczącego inwestora                        -                             -      
od jednostki dominującej                        -                             -      
od pozostałych jednostek                 270,00                        3,00    
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem                 272,00                        6,00    

 
 w tys.   zł  INNE PRZYCHODY FINANSOWE  

 półrocze / 2008   półrocze / 2007  
dodatnie róŜnice kursowe                   32,00                        9,00    

zrealizowane                     7,00                        7,00    
niezrealizowane                   25,00                        2,00    
rozwiązane rezerwy (z tytułu)                        -                             -      

                         -                             -      

pozostałe, w tym:                        -                             -      

                         -                             -      

Inne przychody finansowe, razem                   32,00                        9,00    

 
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK  w tys.   zł  

  półrocze / 2008   półrocze / 2007  
od kredytów i poŜyczek                  14,00                       6,00    

dla jednostek powiązanych, w tym:                        -                             -      
dla jednostek zaleŜnych                        -                             -      
dla jednostek współzaleŜnych                        -                             -      
dla jednostek stowarzyszonych                        -                             -      
dla znaczącego inwestora                        -                             -      
dla jednostki dominującej                        -                             -      
dla innych jednostek                  14,00                       6,00    
pozostałe odsetki                        -                             -      

dla jednostek powiązanych, w tym:                        -                             -      
dla jednostek zaleŜnych                        -                             -      
dla jednostek współzaleŜnych                        -                             -      
dla jednostek stowarzyszonych                        -                             -      
dla znaczącego inwestora                        -                             -      
dla jednostki dominującej                        -                             -      
dla innych jednostek                        -                             -      

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem                  14,00                       6,00    

 
INNE KOSZTY FINANSOWE  w tys.   zł  

  półrocze / 2008   półrocze / 2007  
ujemne róŜnice kursowe, w tym: 79,00 34,00 

zrealizowane 57,00 26,00 
niezrealizowane 22,00 8,00 
utworzone rezerwy (z tytułu) - - 

 - - 

pozostałe, w tym: - - 

 - - 

Inne koszty finansowe, razem 79,00 34,00 

 
PODATEK DOCHODOWY BIE śĄCY  w tys.   zł  
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 półrocze / 2008   półrocze / 2007  

Zysk (strata) brutto (skonsolidowany)                 760,00                    747,00    

Korekty konsolidacyjne     

      

RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem 
dochodowym (wg tytułów) jednostki dominującej 

-               242,00    -                 10,00    

przychody nie opodatkowane (opodatkowane w roku ubiegłym)                        -      -                 50,00    

przychody nie opodatkowane (róŜnice kursowe) -                 24,00    -                   2,00    

Odsetki naliczone w poprzednich latach                     4,00                        1,00    

bilansowa wycena kontraktu terminowego -                 16,00                           -      

Odsetki naliczone od poŜyczek i lokat -                 93,00    -                   3,00    

RóŜnica między amortyzacją bilansową i podatkową -               247,00    -                 74,00    

wpłaty na PFRON                   50,00                      41,00    

ujemne róŜnice kursowe                   24,00                        8,00    

Składki ZUS za 12/2006                        -      -                 68,00    

Składki ZUS za 12/2007 -                 77,00                           -      

Składki ZUS za 06/2007                        -                        81,00    

Składki ZUS za 06/2008                   79,00                           -      

niewypłacone wynagrodzenia                     8,00      

darowizna                        -                          2,00    

koszty nie opodatkowane (zaliczone do kosztów podatkowych w ubiegłym roku)                        -                        41,00    

pozostałe                   50,00                      13,00    

koszty 07/2007 dotyczące I półrocza 2007                     20,00    

korekta kosztów amortyzacji w związku z przejściem na MSR   -                 20,00    

      

                           -      

Podstawa opodatkowania                 518,00                    737,00    

darowizna                       2,00    

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym                 518,00                    735,00    

Podatek dochodowy według stawki 19 %                   92,00                    140,00    

Podatek dochodowy według stawki 25 %                     9,00      

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŜki podatku                          -      

Podatek dochodowy grupy bieŜący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej 
okresu, w tym: 

                101,00                    140,00    

wykazany w rachunku zysków i strat                 101,00                    140,00    

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny                        -                             -      

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną 
wartość firmy 

                       -                             -      

 
 
 

 w tys.   zł  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU 
ZYSKÓW I STRAT  półrocze / 2008   półrocze / 2007  

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róŜnic przejściowych                   52,00    -                 61,00    

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych                        -                             -      

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi 
podatkowej lub róŜnicy przejściowej poprzedniego okresu 

                       -                             -      

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego lub braku moŜliwości wykorzystania rezerwy na odroczony 
podatek dochodowy 

                       -                             -      

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów)                        -                             -      
                         -                             -      

Podatek dochodowy odroczony, razem                   52,00    -                 61,00    
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ZYSK (STRATA) NETTO  w tys.    zł  
   półrocze / 2008   półrocze / 2007  

zysk (strata) netto jednostki dominującej                 598,00                    668,00    

zysk (strata) netto jednostek zaleŜnych                     9,00                           -      

zysk (strata) jetto jednostek współzaleŜnych   

zysk (strata) netto jednostek stowarzyszonych   

korekty konsolidacyjne   

Zysk (strata) netto                 607,00                    668,00    

 
NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENI ĘśNYCH 
 

 w tys.   zł  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENI ĘśNYCH Z DZIAŁALNO ŚCI 
OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA)  półrocze/ 2008   półrocze/ 2007  

Zysk (strata) netto                     607,00                    668,00    
Korekty razem     -               352,00    -                 61,00    

Zyski (straty) mniejszości                              -      

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą 
praw własności 

                             -      

Amortyzacja, w tym:                     327,00                    208,00    

odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek 
podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 

                             -      

(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych                       23,00                           -      

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)     -               257,00                           -      

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej     -                 37,00                           -      

Zmiana stanu rezerw                       46,00    -                 65,00    

Zmiana stanu zapasów                     171,00    -                 40,00    

Zmiana stanu naleŜności     -               767,00    -             1 324,00    

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem 
poŜyczek i kredytów 

                    684,00                  1 544,00    

Zmiana stanu zobowiazań międzyokresowych     -               542,00    -               384,00    

Inne korekty                              -       

Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)                     255,00                    607,00     

 
B. DODATKOWE NOTY OBJA ŚNIAJĄCE 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 
 
Informacje o instrumentach finansowych 

 
Kredyt w rachunku bieŜącym, środki pienięŜne i naleŜności szczegółowo opisane w innych 
notach. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 2 
 
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w 
tym równieŜ udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (takŜe 
wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych 
 
Nie występuje 
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Dodatkowa nota objaśniająca nr 3 
 
Dane dotyczące zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 
Na dzień 30.06.2008 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budŜetu państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 4 
 
Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej 
do zaniechania w okresie następnym. 
 
Spółka nie zaniechała w okresie sprawozdawczym Ŝadnej z dotychczas prowadzonych 
działalności, nie przewiduje równieŜ zaniechania tych działalności w okresie następnym. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 5 
 
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 
potrzeby. 
 
W okresie od 1.01.2008 r. do 30.06.2008 r. Spółka nie wytworzyła na własne potrzeby 
środków trwałych oraz środków trwałych w budowie, jednakŜe w nocie Rzeczowe Aktywa 
Trwałe została wykazana wartość 121 tys. zł dla środków trwałych  w budowie, są to środki 
trwałe zakupione i przekazane do montaŜu, ale jeszcze nie od uŜytkowania.  
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 6 
 
Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od 
dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na nie finansowe aktywa trwałe; 
odrębnie naleŜy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska 
naturalnego - w tys. zł 
 

Tytuł poniesionych nakładów 
Poniesione w okresie 

1.01.2008 r. – 30.06.2008 r. 
Wartości niematerialne i prawne, w tym:                       1 093 
-koszty zakończonych prac rozwojowych                          249                    
-wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu                          780 
-inne wartości niematerialne i prawne                           64 
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:                          332 
- urządzenia techniczne i maszyny - grupa 4                          194 
- środki transportu                          138 
- inne środki                            0 
Razem                        1 425 
 

Tytuł planowanych nakładów 
        Planowane nakłady 

1.07.2008 r. – 30.06.2009 r. 
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 550 
-koszty zakończonych prac rozwojowych 600 
-wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu 900 
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-inne wartości niematerialne i prawne 50 
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 520 
- urządzenia techniczne i maszyny - grupa 4 220 
- środki transportu 270 
- inne środki 30 
Razem 2 070 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 7 
 
Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczących 
przeniesienia praw i zobowiązań. 
 
W badanym okresie nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 8 
 
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 
W badanym okresie spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć.  
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 9 
 
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 
Średniomiesięczny koszt  wynagrodzenie wyniósł 5 218,42 ( średnia z 6 m-cy) 
 

 Ilość osób 
Zatrudnienie w grupach 30.06.2008 r. 30.06.2007  r. 

pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 124 113 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 10 
 
Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej 
formie), wypłaconych, naleŜnych lub potencjalnie naleŜnych, odrębnie dla kaŜdej z osób 
zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta - w tys. zł 
 
Przedmiotowe informacje zostały opisane w „Sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej 
Quantum software SA z działalności w I półroczu 2008 r.” 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 11 
 
Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, poręczeń 
lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego 
zaleŜnych, współzaleŜnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków 
oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie 
emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zaleŜnych, 
współzaleŜnych i z nim stowarzyszonych (dla kaŜdej grupy osobno), osobom 
zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz 
oddzielnie ich współmałŜonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, 
przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one 
powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot. 
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W badanym okresie Spółka nie udzieliła kredytów, poŜyczek, gwarancji ani poręczeń osobom 
zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim. 
 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 12 
 
Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w 
sprawozdaniu finansowym za bieŜący okres. 
 
W niniejszym sprawozdaniu nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 13 
 
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 
 
Po dniu bilansowym tj. po 30.06.2008 r. nie zaistniały istotne zdarzenia, których nie 
uwzględniono w sprawozdaniu finansowym. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 14 
 
Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i 
zakresie przejęcia aktywów i pasywów 
 
Spółka nie posiada prawnego poprzednika. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 15 
 
Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu 
do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane 
odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego 
wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu 
bazowego – jeŜeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech 
lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 
 
Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 16 
 
Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 
Grupa nie sporządzała raportów skonsolidowanych za poprzednie okresy półroczne. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 17 
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Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania 
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), 
ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuacje 
majątkową i finansowa, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 
 
Główne zmiany spowodowane przejściem na MSR/MSSF zostały zaprezentowane we 
‘Wprowadzeniu do sprawozdania finansowego’. 
 
Skutki przej ścia na MSSF 
 
Bilans 
 

Skutki przej ścia na MSSF na dzień 01.01.2007. 

POZYCJA BILANSU 
Ustawa o 

rachunkowości 
Skutki przej ścia na 

MSSF MSSF 

        

AKTYWA        

I. Aktywa Trwałe 978 -326 1304 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 844 -326 1170 

2. Nieruchomości inwestycyjne       

3. Wartości niematerialne, w tym: 68 0 68 

  - wartość firmy       

4. Inwestycje rozliczane metodą praw własności       

5. Aktywa finansowe długoterminowe       

  5.1. w jednostkach powiązanych       

  5.2. w pozostałych jednostkach       

6. Inne inwestycje długoterminowe       

7. Pozostałe naleŜności długoterminowe 42 0 42 

  7.1. od jednostek powiązanych       

  7.2. od pozostałych jednostek 42 0 42 

8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe       
  8.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 24 0 24 

  8.2. Inne rozliczenia międzyokresowe       

9. Aktywa z tytułu programów emerytalnych       

II. Aktywa Obrotowe 3764 0 3764 

1. Zapasy       
2. NaleŜności z tytułu dostaw i usług ora pozostałe 
naleŜności 2093 0 2093 

  2.1. od jednostek powiązanych       

  2.2. od pozostałych jednostek 2093 0 2093 

3. Podatek dochodowy bieŜący       

4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 58 0 58 

   4.1. w jednostkach powiązanych 3 0 3 

   4.2. w pozostałych jednostkach 55 0 55 

5. Inne inwestycje krótkoterminowe       

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 470 0 470 

7. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 1143 0 1143 
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8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 
(działalność zaniechana)       

A k t y w a,  r a z e m 4742 -326 5068 

        

PASYWA       

I. Kapitał własny ogółem 3148 -265 3413 

 I.1. Kapitał własny 3148 -265 3413 

1. Kapitał zakładowy 500 0 500 
2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna) -63 0 -63 

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)       

4. Kapitał zapasowy 1562 0 1562 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe       

6. Kapitał z aktualizacji wyceny       

7. RóŜnice kursowe       

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -47 -265 218 

9. Zysk (strata) netto 1196 0 1196 
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)       

 I.2. Kapitał udziałowców mniejszościowych       

II. Zobowi ązania długoterminowe 250 -61 311 
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 21 -61 82 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  58 0 58 

3. Pozostałe rezerwy        

4. Dotacje rządowe       

5. Zobowiązania finansowe 171 0 171 

  5.1. wobec jednostek powiązanych       

  5.2. wobec pozostałych jednostek 171 0 171 

6. Pozostałe zobowiązania       

  6.1. wobec jednostek powiązanych       

  6.2. wobec pozostałych jednostek       

III. Zobowi ązania krótkoterminowe 1344 0 1344 

1. Kredyty i poŜyczki 400 0 400 

  1.1. wobec jednostek powiązanych       

  1.2. wobec pozostałych jednostek 400 0 400 

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 322 0 322 

  2.1. wobec jednostek powiązanych       

  2.2. wobec pozostałych jednostek 322 0 322 
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu 
podatków 540 0 540 

4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne       

5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 29 0 29 

6.Zobowiazania krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 53 0 53 

P a s y w a,  r a z e m 4742 -326 5068 
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Uzgodnienie kapitału własnego 01.01.2007 

Kapitał własny przed korektami 3148 

    

Korekta stawek amortyzacyjnych 265 

    

Kapitał własny po korektach 3413 

 
Skutki przej ścia na MSSF na dzień 30.06.2007. 

POZYCJA BILANSU 
Ustawa o 

rachunkowości 
Skutki przej ścia na 

MSSF MSSF 

        

AKTYWA        

I. Aktywa Trwałe 1148 -1162 2310 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 1029 -347 1376 

2. Nieruchomości inwestycyjne       

3. Wartości niematerialne, w tym: 57 -815 872 

  - wartość firmy       

4. Inwestycje rozliczane metodą praw własności       

5. Aktywa finansowe długoterminowe       

  5.1. w jednostkach powiązanych       

  5.2. w pozostałych jednostkach       

6. Inne inwestycje długoterminowe       

7. Pozostałe naleŜności długoterminowe 42 0 42 

  7.1. od jednostek powiązanych       

  7.2. od pozostałych jednostek 42 0 42 

8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe       

  8.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 20 0 20 

  8.2. Inne rozliczenia międzyokresowe       

9. Aktywa z tytułu programów emerytalnych       

II. Aktywa Obrotowe 6122 815 5307 
1. Zapasy 40   40 

2. NaleŜności z tytułu dostaw i usług ora pozostałe 
naleŜności 3417 0 3417 

  2.1. od jednostek powiązanych       

  2.2. od pozostałych jednostek 3417 0 3417 

3. Podatek dochodowy bieŜący       

4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 76 0 76 

   4.1. w jednostkach powiązanych 0 0 0 

   4.2. w pozostałych jednostkach 76 0 76 

5. Inne inwestycje krótkoterminowe       

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1644 815 829 

7. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 945 0 945 

8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 
(działalność zaniechana)       

A k t y w a,  r a z e m 7270 -347 7617 
        

PASYWA       

I. Kapitał własny ogółem 3801 -343 4144 

 I.1. Kapitał własny 3801 -343 4144 

1. Kapitał zakładowy 500 0 500 
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2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna) 0 0 0 

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)       

4. Kapitał zapasowy 2758 0 2758 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe       

6. Kapitał z aktualizacji wyceny       

7. RóŜnice kursowe       

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -47 -265 218 

9. Zysk (strata) netto 590 -78 668 

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)       

 I.2. Kapitał udziałowców mniejszościowych       

II. Zobowi ązania długoterminowe 269 -4 273 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 14 -4 18 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  58 0 58 

3. Pozostałe rezerwy        

4. Dotacje rządowe       

5. Zobowiązania finansowe 197 0 197 

  5.1. wobec jednostek powiązanych       

  5.2. wobec pozostałych jednostek 197 0 197 

6. Pozostałe zobowiązania       

  6.1. wobec jednostek powiązanych       

  6.2. wobec pozostałych jednostek       

III. Zobowi ązania krótkoterminowe 3200 0 3200 
1. Kredyty i poŜyczki 748 0 748 

  1.1. wobec jednostek powiązanych       

  1.2. wobec pozostałych jednostek 748 0 748 

2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1711 0 1711 

  2.1. wobec jednostek powiązanych       

  2.2. wobec pozostałych jednostek 1711 0 1711 
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu 
podatków 665 0 665 

4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne       

5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 4 0 4 

6.Zobowiazania krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 20 0 20 

7. Fundusze specjalne 52 0 52 

P a s y w a,  r a z e m 7270 -347 7617 

 
Uzgodnienie kapitału własnego 30.06.2007 

Kapitał własny przed korektami 3801 

Korekta stawek amortyzacyjnych 265 

Korekta wyniku (wynika z naliczenia podatku odroczonego) 60 

    

Suma korekt na kapitał 4126 
Amortyzacja środków trwałych 18 

Kapitał własny po korektach 4144 

 
Skutki przej ścia na MSSF na dzień 31.12.2007. 

POZYCJA BILANSU 
Ustawa o 

rachunkowości 
Skutki przej ścia na 

MSSF MSSF 
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AKTYWA        

I. Aktywa Trwałe 1633 -1633 3266 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 1002 -341 1343 

2. Nieruchomości inwestycyjne   0   

3. Wartości niematerialne, w tym: 560 -1292 1852 

  - wartość firmy   0   

4. Inwestycje rozliczane metodą praw własności   0   

5. Aktywa finansowe długoterminowe 10 0 10 

  5.1. w jednostkach powiązanych   0   

  5.2. w pozostałych jednostkach 10 0 10 

6. Inne inwestycje długoterminowe   0   

7. Pozostałe naleŜności długoterminowe 42 0 42 

  7.1. od jednostek powiązanych   0   

  7.2. od pozostałych jednostek 42 0 42 

8. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe   0   

  8.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 19 0 19 

  8.2. Inne rozliczenia międzyokresowe       

9. Aktywa z tytułu programów emerytalnych       

II. Aktywa Obrotowe 15385 1292 14093 
1. Zapasy 266 1 265 

2. NaleŜności z tytułu dostaw i usług ora pozostałe 
naleŜności 2689 -1 2690 

  2.1. od jednostek powiązanych   0   

  2.2. od pozostałych jednostek 2689 -1 2690 

3. Podatek dochodowy bieŜący   0   

4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 49 0 49 

   4.1. w jednostkach powiązanych 0 0 0 

   4.2. w pozostałych jednostkach 49 0 49 

5. Inne inwestycje krótkoterminowe   0   

6. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2049 1292 757 

7. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 10332 0 10332 

8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 
(działalność zaniechana)   0   

A k t y w a,  r a z e m 17018 -341 17359 

        

PASYWA       

I. Kapitał własny ogółem 15084 -339 15423 

 I.1. Kapitał własny 15084 -339 15423 

1. Kapitał zakładowy 735 0 735 

2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna) 0 0 0 

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)       

4. Kapitał zapasowy 12750 0 12750 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe       

6. Kapitał z aktualizacji wyceny       

7. RóŜnice kursowe       

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -47 -265 218 

9. Zysk (strata) netto 1646 -74 1720 

10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna)       
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 I.2. Kapitał udziałowców mniejszościowych       

II. Zobowi ązania długoterminowe 283 -2 285 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 20 -2 22 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  79 0 79 

3. Pozostałe rezerwy        

4. Dotacje rządowe       

5. Zobowiązania finansowe 184 0 184 

  5.1. wobec jednostek powiązanych       

  5.2. wobec pozostałych jednostek 184 0 184 

6. Pozostałe zobowiązania       

  6.1. wobec jednostek powiązanych       

  6.2. wobec pozostałych jednostek       

III. Zobowi ązania krótkoterminowe 1651 0 1651 
1. Kredyty i poŜyczki 179 0 179 

  1.1. wobec jednostek powiązanych       

  1.2. wobec pozostałych jednostek 179 0 179 

2. Zobowiazania z tytułu dostaw i usług 947 0 947 

  2.1. wobec jednostek powiązanych       

  2.2. wobec pozostałych jednostek 947 0 947 
3. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu 
podatków 434 0 434 

4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne       

5. Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowinczych 0 0 0 

6.Zobowiazania krótkoterminowe i rozliczenia 
międzyokresowe 91 0 91 

P a s y w a,  r a z e m 17018 -341 17359 

 
Uzgodnienie kapitału własnego 31.12.2007 
Kapitał własny przed korektami 15084 
Korekta stawek amortyzacyjnych 265 

Korekta wyniku (wynika z naliczenia podatku odroczonego) 60 

Suma korekt na kapitał 15409 
Amortyzacja środków trwałych 14 

Kapitał własny po korektach 15423 
 
Rachunek zysków i strat 
 
Skutki przej ścia na MSSF na dzień 30.06.2007 r. 
 

    

  30.06.2007 UoR 
Skutki przej ścia 

na MSSF 30.06.2007 MSSF 

        
A. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 8262 0 8262 

   - od jednostek powiązanych 0 0 0 

 I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 5323 0 5323 

 II. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 2939 0 2939 

 III. Przychody netto ze sprzedaŜy usług 0 0 0 
B. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i 
materiałów 5545 0 5545 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (A-B) 2717 0 2717 
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D. Koszty sprzedaŜy 512 0 512 

E. Koszty ogólnego zarządu 1470 20 1450 

F. Zysk (strata) na sprzedaŜy (C-D-E) 735 -20 755 

G. Pozostałe przychody operacyjne 19 0 19 

 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 

 II. Dotacje 0 0 0 

 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 

 IV. Inne przychody operacyjne 19 0 19 

H. Pozostałe koszty operacyjne 2 0 2 

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 

 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 

 III. Inne koszty operacyjne  2 0 2 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 752 -20 772 

J. Przychody finansowe 6 0 6 

 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 

   - od jednostek powiązanych 0 0 0 

 II. Odsetki, w tym: 6 0 6 

   - od jednostek powiązanych 0 0 0 

 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 

 V. Inne 0 0 0 

K. Koszty finansowe 31 0 31 

 I. Odsetki, w tym: 6 0 6 

   - dla jednostek powiązanych 0 0 0 

 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 

 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 

 IV. Inne 25 0 25 

P. Zysk (strata) brutto (I+J-K+L+M+N+O) 727 -20 747 

Q. Podatek dochodowy 137 58 79 

 I. część bieŜąca 140 0 140 

 II. Część odroczona -3 58 -61 

R. Zysk (strata) netto (P-Q) 590 -78 668 

 
Skutki przej ścia na MSSF na dzień 31.12.2007 r. 

  
  31.12.2007 UoR 

Skutki przej ścia 
na MSSF 31.12.2007 MSSF 

     

A. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 16861 0 16861 

   - od jednostek powiązanych 0 0 0 

 I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów 11958 0 11958 

 II. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 4903 0 4903 

 III. Przychody netto ze sprzedaŜy usług 0 0 0 

B. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i 
materiałów 10527 0 10527 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy (A-B) 6334 0 6334 

D. Koszty sprzedaŜy 1189 0 1189 
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E. Koszty ogólnego zarządu 3233 -6 3239 

F. Zysk (strata) na sprzedaŜy (C-D-E) 1912 6 1906 

G. Pozostałe przychody operacyjne 78 0 78 

 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 34 0 34 

 II. Dotacje 0 0 0 

 III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 

 IV. Inne przychody operacyjne 44 0 44 

H. Pozostałe koszty operacyjne 24 21 3 

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 

 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 

 III. Inne koszty operacyjne  24 21 3 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) 1966 -15 1981 

J. Przychody finansowe 159 0 159 

 I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 

   - od jednostek powiązanych 0 0 0 

 II. Odsetki, w tym: 159 0 159 

   - od jednostek powiązanych 0 0 0 

 III. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 

 V. Inne 0 0 0 

K. Koszty finansowe 74 0 74 
 I. Odsetki, w tym: 25 0 25 

   - dla jednostek powiązanych 0 0 0 

 II. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 

 III. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 

 IV. Inne 49 0 49 

P. Zysk (strata) brutto (I+J-K+L+M+N+O) 2051 -15 2066 

Q. Podatek dochodowy 405 59 346 

 I. część bieŜąca 401 0 401 

 II. Część odroczona 4 59 -55 

R. Zysk (strata) netto (P-Q) 1646 -74 1720 

 
 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 18 
 
Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ 
wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność 
oraz wynik finansowy i rentowność 
 
W prezentowanych sprawozdaniach finansowych nie dokonano korekt błędów 
podstawowych. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 19 
 
W przypadku występowania niepewności co do moŜliwości kontynuowania działalności, 
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewność występuje, oraz wskazanie, 
czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna 
zawierać równieŜ opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań  
mających na celu eliminację niepewności 
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Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane 
okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 20 
 
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie, wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po 
połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia 
połączenia (nabycia, łączenia udziałów): 
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firm ę) i opis przedmiotu działalności 
spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w 
celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki 
przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemn ą wartość firmy i opis zasad jej 
amortyzacji lub 
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firm ę) i opis przedmiotu 
działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, 
wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 
przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych 
spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do 
dnia połączenia 
 
Nie występuje 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 21 
 
W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w 
jednostkach podporządkowanych - metody praw własności – naleŜy przedstawić skutki, 
jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 
 
Grupa dokonuje konsolidacji sprawozdań finansowych metoda konsolidacji pełnej. Wpływ 
zastosowania metody praw własności na wynik finansowy zostanie przedstawiony w 
sprawozdaniu rocznym za 2008 rok. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 22 
 
JeŜeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w 
dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego naleŜy przedstawić 
podstawę prawną nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz 
z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw 
własności, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie 
finansowe na wyŜszym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, 
podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek 
powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze 
sprzedaŜy oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału 
własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne 
zatrudnienie oraz inne informacje jeŜeli są wymagane na podstawie odrębnych 
przepisów. 
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NALEśNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ NALE śNOŚCI SPORNE (Z 
PODZIAŁEM WG TYTUŁÓW ) w tys. zł 

30.06.2008. 30.06.2007 

A. NaleŜności przeterminowane i sporne brutto, w tym: 14 14 

1. z tytułu dostaw i usług 14 14 

    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych 0 0 

   - objęte odpisami aktualizującymi 14 14 

1a) skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego   

    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych   

   - objęte odpisami aktualizującymi   

2. z innych tytułów   

 
NOTA –Zysk na jedną akcję 
 
Zysk na jedna akcję 30.06.2008 30.06.2007 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,41  0,67  
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,41  0,67  
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,92  4,14 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 10,92  4,14 
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) -  -  

 
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania zysku na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem 
podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które róŜnią się między sobą prawem udziału w zysku 
netto danego okresu: 
I półrocze 2008: 
zysk netto 604 tys. zł / średnia waŜona liczba akcji zwykłych 1.470.000 szt. = zysk na jedną akcję 
zwykłą = 0,41 zł 
I półrocze 2007: 
zysk netto 668 tys. zł / średnia waŜona liczba akcji zwykłych 1.000.000 szt. = zysk na jedną akcję 
zwykłą = 0,67 zł 
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczania rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą z 
uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które róŜnią się między sobą prawem 
udziału w zysku netto danego okresu: 
I półrocze 2008: 
zysk netto 604 tys. zł / średnia waŜona liczba akcji zwykłych 1.470.000 szt. = zysk na jedną akcję 
zwykłą = 0,41 zł 
I półrocze 2007: 
zysk netto 668 tys. zł / średnia waŜona liczba akcji zwykłych 1.000.000 szt. = zysk na jedną akcję 
zwykłą = 0,67 zł 
 
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję: 
 
I półrocze 2008: 
wartość księgowa 16.059 tys. zł / liczba akcji 1.470.000 szt. = wartość księgowa na jedną 
akcję = 10,92 zł, 
Rok 2007: 
wartość księgowa 15.423 tys. zł / liczba akcji 1.470.000 szt. = wartość księgowa na jedną 
akcję = 10,49 zł 
I półrocze 2007: 
wartość księgowa 4.144 tys. zł / liczba akcji 1.000.000 szt. = wartość księgowa na jedną akcję 
= 4,14 zł 
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WYBRANE DANE 
FINANSOWE 
JEDNOSTKOWE 

w tys.  zł w tys.  EUR 

  półrocze / 2008 półrocze / 2007 półrocze / 2008 półrocze / 2007 
Przychody netto ze 
sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 

 8 590  8 262  2 470  2 147 

Zysk (strata) z 
działalności 
operacyjnej 

  501   772   144   201 

Zysk (strata) brutto   743   747   214   194 
Zysk (strata) netto   598   668   172   174 
Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
operacyjnej 

  50   607   14   158 

Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
inwestycyjnej 

- 1 371 - 1 237 -  394 -  321 

Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
finansowej 

-  17   432 -  5   112 

Przepływy pienięŜne 
netto, razem 

- 1 338 -  198 -  385 -  51 

Aktywa, razem  18 570  7 617 5536 2 029 
Zobowiązania i 
rezerwy na 
zobowiązania 

 2 547  3 473   759   922 

Zobowiązania 
długoterminowe 

  142   198   42   53 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

 2 227  3 180   664   844 

Kapitał własny 16 023   4 144 4 777    1 100 
Kapitał zakładowy  735 500 219 133 
Liczba akcji (w szt.) 1 470 000 1 000 000 1 470 000 1 000 000 
Zysk (strata) na jedną 
akcję zwykłą (w zł / 
EUR) 

  0,41   0,67   0,12   0,17 

Rozwodniony zysk 
(strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł / EUR) 

  0,41   0,67   0,12   0,17 

Wartość księgowa na 
jedną akcję (w zł / 
EUR) 

  10,90   4,14   3,25   1,10 

Rozwodniona wartość 
księgowa na jedną 
akcję (w zł / EUR) 

  10,90   4,14   3,25   1,10 
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Średnie kursy wymiany złotego w  
stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem 

      

Okres Średni kurs okresu NajniŜszy kurs w okresie NajwyŜszy kurs w 
okresie 

Kurs na ostatni 
dzień okresu 

I pół. 2008 3,4776 3,3542 3,6577 3,3542 

I pół. 2007 3,8486 3,7465 3,9385 3,7658 

2007 3,7768 3,5699 3,9385 3,5820 

 
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu – 30.06.2008 roku, przyjęto kurs 
EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 3,3542 zł/EURO. 
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu – 30.06.2007 roku, przyjęto kurs 
EURO ustalony przez NBP na ten dzień, tj. 3,7658 zł/EURO. 
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych za 
okres 01.01.-30.06.2008, przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna 
kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie, ustalonych 
przez NBP na ten dzień, tj. 3,4776 zł/EURO. 
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych za 
okres 01.01.-30.06.2007, przyjęto kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP 
na ten dzień 3,8486 zł/EURO. 
 

BILANS Jednostkowy    
 w tys. zł 
 półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 

AKTYWA    
Aktywa trwałe                4 617,00                  3 265,00               2 310,00    

Wartości niematerialne i prawne, w tym:                2 843,00                  1 851,00                  873,00    

wartość firmy    

Rzeczowe aktywa trwałe                1 531,00                  1 343,00               1 375,00    

NaleŜności długoterminowe                     42,00                      42,00                   42,00    

Od jednostek powiązanych    

Od pozostałych jednostek                     42,00                      42,00                   42,00    

Inwestycje długoterminowe                   185,00                      10,00                        -      

Nieruchomości    

Wartości niematerialne i prawne    

Długoterminowe aktywa finansowe                   185,00                      10,00                        -      

w jednostkach powiązanych, w tym:                   180,00      

udziały lub akcje w  jednostkach 
podporządkowanych wyceniane  metodą praw 
własności 

   

w pozostałych jednostkach                      5,00                      10,00                        -      

Inne inwestycje długoterminowe    

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                     16,00                      19,00                   20,00    

Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

                    16,00                      19,00                   20,00    

Inne rozliczenia międzyokresowe    

Aktywa obrotowe               13 953,00                14 094,00               5 307,00    

Zapasy                     94,00                    266,00                   40,00    

NaleŜności krótkoterminowe                3 540,00                  2 689,00               3 417,00    

Od jednostek powiązanych                   107,00      

Od pozostałych jednostek                3 433,00                  2 689,00               3 417,00    



Quantum software SA 
 

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2008 – 30.06.2008 

 63 

Inwestycje krótkoterminowe                9 038,00                10 381,00               1 021,00    

Krótkoterminowe aktywa finansowe                     49,00                      49,00                   76,00    

w jednostkach powiązanych    

w pozostałych jednostkach                     49,00                      49,00                   76,00    

środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne                8 989,00                10 332,00                  945,00    

Inne inwestycje krótkoterminowe    

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                1 281,00                    758,00                  829,00    

A k t y w a  r a z e m               18 570,00                17 359,00               7 617,00    
PASYWA    
Kapitał własny               16 023,00                15 423,00               4 144,00    

Kapitał zakładowy                   735,00                    735,00                  500,00    

NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna) 

   

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)    

Kapitał zapasowy               14 396,00                12 750,00               2 758,00    

Kapitał  z aktualizacji wyceny    

Pozostałe kapitały rezerwowe    

Zysk (strata) z lat ubiegłych                   294,00                    218,00                  218,00    

Zysk (strata) netto                   598,00                  1 720,00                  668,00    

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 

   

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                2 547,00                  1 936,00               3 473,00    

Rezerwy na zobowiązania                   148,00                    101,00                   75,00    

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

                    69,00                      22,00                   18,00    

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                     79,00                      79,00                   57,00    

długoterminowa                     77,00                      77,00                   56,00    

krótkoterminowa                      2,00                        2,00                     1,00    

Pozostałe rezerwy                         -                             -                          -      

długoterminowe    

krótkoterminowe    

Zobowiązania długoterminowe                   142,00                    184,00                  198,00    

Wobec jednostek powiązanych    

Wobec pozostałych jednostek                   142,00                    184,00                  198,00    

Zobowiązania krótkoterminowe                2 227,00                  1 599,00               3 180,00    

Wobec jednostek powiązanych    

Wobec pozostałych jednostek                2 189,00                  1 598,00               3 128,00    

Fundusze specjalne                     38,00                        1,00                   52,00    

Rozliczenia międzyokresowe                     30,00                      52,00                   20,00    

Ujemna wartość firmy    

Inne rozliczenia międzyokresowe                     30,00                      52,00                   20,00    

długoterminowe    

krótkoterminowe                     30,00                      52,00                   20,00    

Pasywa                18 570,00                17 359,00               7 617,00    
    

Wartość księgowa               16 023,00                15 423,00               4 144,00    

Liczba akcji (w szt.)       1 470 000,00        1 470 000,00      1 000 000,00    
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                   10,90                     10,49                    4,14    
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)       1 470 000,00         1 470 000,00      1 000 000,00    
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł) 

                  10,90                     10,49                    4,14    

 
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY   

 w tys. zł 

 półrocze / 2008 półrocze / 2007 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w tym:               8 590,00                   8 262,00    

od jednostek powiązanych                  100,00      
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Przychody netto ze sprzedaŜy produktów i usług               6 685,00                   5 323,00    

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów               1 905,00                   2 939,00    

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:               5 514,00                   5 545,00    

jednostkom powiązanym     

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów               3 925,00                   2 914,00    

Wartość sprzedanych towarów i materiałów               1 589,00                   2 631,00    

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy               3 076,00                   2 717,00    

Koszty sprzedaŜy                  576,00                      512,00    

Koszty ogólnego zarządu               2 002,00                   1 450,00    

Zysk (strata) ze sprzedaŜy                  498,00                      755,00    

Pozostałe przychody operacyjne                     7,00                       19,00    

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

Dotacje     

Inne przychody operacyjne                     7,00                       19,00    

Pozostałe koszty operacyjne                     4,00                         2,00    

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych     

Inne koszty operacyjne                     4,00                         2,00   

Zysk (strata) z działalności operacyjnej                  501,00                      772,00    

Przychody finansowe                  307,00                         6,00    

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     

od jednostek powiązanych     

Odsetki, w tym:                  271,00                         6,00    

od jednostek powiązanych     

Zysk ze zbycia inwestycji                   20,00      

Aktualizacja wartości inwestycji                   16,00      

Inne     

Koszty finansowe                   65,00                       31,00    

Odsetki w tym:                   14,00                         6,00    

dla jednostek powiązanych     

Strata ze zbycia inwestycji     

Aktualizacja wartości inwestycji     

Inne                   51,00                       25,00    

Zysk (strata) z działalności gospodarczej                  743,00                      747,00    

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                        -                              -      

Zyski nadzwyczajne     

Straty nadzwyczajne     

Zysk (strata) brutto                  743,00                      747,00    

Podatek dochodowy                  145,00                       79,00    

część bieŜąca                   92,00                      140,00    

część odroczona                   53,00    -                  61,00    

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)     

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności 

    

Zysk (strata) netto                  598,00                      668,00    
     

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 650,00    1 720,00 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.)         1 470 000,00             1 000 000,00    

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,12                         1,72    

Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)         1 470 000,00             1 000 000,00    

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                     1,12                         1,72    
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ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE 
WŁASNYM JEDNOSTKOWE 

   

 w tys. zł 

 półrocze / 2008 2007 półrocze / 2007 

Kapitał  własny na początek okresu (BO) 15 423,00 3 412,00 3 412,00 
zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

 -  

korekty błędów podstawowych  -  
Kapitał  własny na początek okresu  (BO), 
po uzgodnieniu do danych porównywalnych 

15 423,00 3 412,00 3 412,00 

Kapitał zakładowy na początek okresu 735,00 500,00 500,00 
Zmiany kapitału zakładowego - 235,00 - 
zwiększenia (z tytułu)  235,00  
emisji akcji (wydania udziałów)  235,00  
   -  
zmniejszenia (z tytułu)  -  
umorzenia akcji (udziałów)  -  
   -  
Kapitał zakładowy na koniec okresu 735,00 735,00 500,00 
NaleŜne  wpłaty na kapitał zakładowy na 
początek  okresu 

- 63,00 63,00 

Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał 
zakładowy 

- -              63,00 -                       63,00 

zwiększenia (z tytułu)  -  
   -  
zmniejszenia (z tytułu)  63,00 63,00 
   -  
NaleŜne wpłaty na kapitał  zakładowy na 
koniec okresu 

- - - 

Akcje (udziały) własne na początek okresu - - - 
Zmiany akcji (udziałów) własnych - - - 
zwiększenia (z tytułu)  -  
   -  
zmniejszenia (z tytułu)  -  
   -  
Akcje (udziały) własne na koniec okresu - - - 
Kapitał  zapasowy na początek okresu 12 750,00 1 562,00 1 562,00 
Zmiany kapitału zapasowego 1 646,00 11 188,00 1 196,00 
zwiększenia (z tytułu) 1 646,00 11 188,00 1 196,00 
emisji akcji powyŜej wartości nominalnej  9 992,00  

z podziału zysku (ustawowo)  1 196,00  

z podziału zysku (ponad wymaganą 
ustawowo minimalną wartość) 

1 646,00 - 1 196,00 

   -  
zmniejszenia (z tytułu)  -  
pokrycia straty  -  
   -  
Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 396,00 12 750,00 2 758,00 
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek 
okresu 

- - - 

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - - 
zwiększenia (z tytułu)  -  
   -  
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zmniejszenia (z tytułu)  -  
zbycia środków trwałych  -  
   -  
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec 
okresu 

- - - 

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek 
okresu 

- - - 

Zmiany pozostałych kapitałów 
rezerwowych 

- - - 

zwiększenia (z tytułu)  -  
   -  
zmniejszenia (z tytułu)  -  
   -  
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec 
okresu 

- - - 

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek 
okresu 

1 940,00 1 414,00 1 414,00 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 987,00 1 461,00 1 461,00 
zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

   

korekty błędów podstawowych  -  
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

1 987,00 1 461,00 1 461,00 

zwiększenia (z tytułu) - - - 
podziału zysku z lat ubiegłych  -  
   -  
zmniejszenia (z tytułu) 1 646,00 1 196,00 1 196,00 
podział zysku  1 646,00 1 196,00 1 196,00 
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 341,00 265,00 265,00 
Strata z lat ubiegłych na początek okresu -                 47,00 -              47,00 -                       47,00 
zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

 -  

korekty błędów podstawowych  -  
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

-                 47,00 -              47,00 -                       47,00 

zwiększenia (z tytułu)  -  
przeniesienia straty z lat ubiegłych do 
pokrycia 

 -  

   -  
zmniejszenia (z tytułu)  -  
   -  
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -                 47,00 -              47,00 -                       47,00 
Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

294,00 218,00 218,00 

Wynik netto 598,00 1 720,00 668,00 
zysk netto 598,00 1 720,00 668,00 
strata netto  -  
odpisy z zysku  -  
Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 16 023,00 15 423,00 4 144,00 
Kapitał  własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia 
straty) 
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JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW 
PIENIĘśNYCH 

  

 w tys. zł 

 półrocze / 2008 półrocze / 2007 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej   
(metoda bezpośrednia)   
Wpływy   
SprzedaŜ   
Inne wpływy z działalności operacyjnej   
Wydatki   
Dostawy i usługi   
Wynagrodzenia netto   
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia   
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym   
Inne wydatki operacyjne   
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej  (I-II) - 
metoda bezpośrednia 

  

(metoda pośrednia)   
Zysk (strata) netto 598,00 668,00 
Korekty razem -                           548,00 -                   61,00 
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 

  

Amortyzacja 327,00 208,00 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 5,00  
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -                           257,00  
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -                             37,00  
Zmiana stanu rezerw 47,00 -                   65,00 
Zmiana stanu zapasów 171,00 -                   40,00 
Zmiana stanu naleŜności -                           851,00 -               1 324,00 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i  kredytów 

589,00 1 544,00 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -                           542,00 -                 384,00 
Inne korekty   
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - 
metoda pośrednia 

50,00 607,00 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej   
Wpływy 331,00 51,00 
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

 - 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
i prawne 

 - 

Z aktywów finansowych, w tym: 239,00 51,00 
w jednostkach powiązanych - 3,00 
zbycie aktywów finansowych   
dywidendy i udziały w zyskach   
spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych - 3,00 
odsetki   
inne wpływy z aktywów finansowych   
w pozostałych jednostkach 239,00 48,00 
zbycie aktywów finansowych   
dywidendy i udziały w zyskach   
spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych   
odsetki   
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inne wpływy z aktywów finansowych 239,00 48,00 
Inne wpływy inwestycyjne 92,00  
Wydatki 1 702,00 1 288,00 
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

1 504,00 1 225,00 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

 - 

Na aktywa finansowe, w tym: 198,00 63,00 
w jednostkach powiązanych 180,00  
nabycie aktywów finansowych 180,00  
udzielone poŜyczki długoterminowe   
w pozostałych jednostkach 18,00 63,00 
nabycie aktywów finansowych   
udzielone poŜyczki długoterminowe 18,00 63,00 
Inne wydatki inwestycyjne   
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -                        1 371,00 -               1 237,00 
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej   
Wpływy 163,00 500,00 
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

 63,00 

Kredyty i poŜyczki 160,00 437,00 
Emisja dłuŜnych papierów wartościowych   
Inne wpływy finansowe 3,00  
Wydatki 180,00 68,00 
Nabycie akcji (udziałów) własnych   
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli   
Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku 

  

Spłaty kredytów i poŜyczek 166,00 62,00 
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych   
Z tytułu innych zobowiązań finansowych   
Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego   
Odsetki 14,00 6,00 
Inne wydatki finansowe   
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II) -                             17,00 432,00 
Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -                        1 338,00 -                 198,00 
Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: -                        1 343,00 -                 198,00 
zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych -                              5,00 -                     1,00 
Środki pienięŜne na początek okresu 10 332,00 1 143,00 
Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 8 989,00 945,00 
o ograniczonej moŜliwości dysponowania 3,00 2,00 
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SPRAWOZDANIE ZARZ ĄDU Z DZIAŁALNO ŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 
QUANTUM SOFTWARE SA 

OD 1 STYCZNIA 2008 DO 30 WRZEŚNIA 2008 
 

 
1) Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 
konsolidacji oraz opis ewentualnych zmian w strukturze grupy. 
 
Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Quantum software SA z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Walerego Sławka 3A. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, w dniu 30 
października 2002 r. pod numerem KRS 0000136768; PKD 72.2  Działalność w zakresie 
oprogramowania. 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i wdraŜanie systemów 
informatycznych dla przedsiębiorstw, w których waŜna jest optymalizacja logistyki. 
 
Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON)  351243328  
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)  677-17-53-870  
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)   0000136768  
Kapitał zakładowy w całości opłacony   735.000 tys. zł 
 
Zarząd: 
Prezes Zarządu  Tomasz Hatala  
Wiceprezes Zarządu Bogusław OŜóg 
Wiceprezes Zarządu Marek Jędra 
Członek Zarządu  Tomasz Mnich 
 
Rada Nadzorcza: 
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej   Leopold Kutyła 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  Tomasz Polończyk 
Członek Rady Nadzorczej    Henryk Gaertner 
Członek Rady Nadzorczej    Jerzy Majewski 
Członek Rady Nadzorczej    Anna Nadolska 
 
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez jednostki Grupy kapitałowej Quantum software SA w dającej 
się przewidzieć przyszłości. 
 
Struktura organizacyjna Grupy: 
 
Podmioty zaleŜne od Quantum software SA 
Firma spółki:  Quantum East Sp. z o.o. 
Siedziba: Kraków 
Adres:  Walerego Sławka 3a 
tel.  012 646 98 00 
REGON: 120591896  
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 

Firma spółki: Quantum International Sp. z .o.o 
Siedziba: Kijów 
Adres : Mielnikowa 83 A 
REGON: 35728090 
NIP: 357280926538 
świadectwo Nr 100107724 
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0000294284 
Udziałowcy: 66,7 % udziałów posiada 
Quantum software S.A. 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  
270.000,00 zł 

Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum 
East Sp. z o.o. 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  
76.200 dolarów USA 

 
2) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy 
kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i 
zaniechania działalności: 

 
W prezentowanym okresie nastąpiły zmiany w strukturze Emitenta. W dniu 15 lutego b.r. 
Spółka Quantum software SA nabyła 66,7 % udziałów Spółki Quantum East Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie. Quantum East Sp. z o.o. ma profil spółki holdingowej i jej 
podstawowym składnikiem majątku jest 100% udziałów w Spółce Quantum International Sp. 
z o.o. z siedzibą w Kijowie, Ukraina. Spółka Quantum International została wpisana do 
ukraińskiego rejestru sądowego w dniu 11 marca 2008 r. ( Emitent informował o zdarzeniu 
RB nr 9/ 2008). 

3) Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym korekty z tytułu rezerw, rezerwy i 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonane odpisy aktualizujące 
wartość składników aktywów: 
 
W I półroczu 2008 roku nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wielkości 
szacunkowe, a tym samym na korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego i odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. 
 
4) Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 
wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących: 
 
Realizując określone w prospekcie emisyjnym cele rozwojowe w zakresie poszerzenia 
rynków zbytu, między innymi poprzez inwestycje kapitałowe, wykonano waŜne kroki na 
strategicznym dla Spółki rynku ukraińskim: 
 
• 15 lutego 2008 roku Quantum software SA  nabyła 66,7 % udziałów spółki Quantum East 

Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.  Ma ona charakter spółki holdingowej. Kapitał 
zakładowy Quantum East Sp. z o.o. wynosi 50.000 zł i dzieli się na 1000 udziałów o 
wartości nominalnej 50,00 zł kaŜda. Cena nabycia 667 udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 33.350 zł wynosi 33.350 zł. Nowa emisja to 4.400 udziałów o łącznej wartości 
nominalnej 220.000 zł z czego Quantum software S.A. zobowiązała się objąć 2.934 
udziałów za łączną kwotę 146.700zł. Źródłem finansowania nabywanych aktywów są 
środki własne Spółki;  

• 11 marca 2008 roku, spółka zaleŜna Quantum East Sp. z o.o. sfinalizowała rejestrację 
Spółki Quantum Inernational Sp. z o.o. w Kijowie, Ukraina. Spółka Quantum 
International jest w 100% zaleŜna od Quantum East Sp. z  o.o. Podstawowym zadaniem 
spółki ukraińskiej jest między innymi sprzedaŜ i wdraŜanie rozwiązań informatycznych 
oferowanych przez Quantum software SA. Kwota inwestycji w powyŜsze podmioty 
będzie zwiększana w miarę rozwoju ich działalności.  
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Spółka zaleŜna Quantum International Sp. z o.o. w Kijowie pozyskała kilka kontraktów na 
bezterminowe udzielenie licencji i kompleksowe wdroŜenie systemu wspomagającego 
zarządzanie procesami logistycznymi Qguar. 

• W dniu 17.05.2008 r. podpisano umowy z dystrybutorem wyrobów alkoholowych i 
tytoniowych "Versen Plus" Sp. z o.o. z siedzibą w Kirovograd. Wartość umów wynosi 
806.975 hrywien (w przeliczeniu na PLN około: 368.000 zł). 

• W dniu 29.05.2008 r. podpisano umowy ze Spółką "Zhitomirskiy Maslozavod" S.A. z 
siedzibą w Zhytomyr, liderem w produkcji i dystrybucji lodów i wyrobów mroŜonych. 
Wartość podpisanych umów wynosi 636.227 hrywien (w przeliczeniu na PLN około: 
290.000 zł). 

• W dniu 29.05.2008 r. podpisano umowy z firmą produkcyjno – dystrybucyjną artykułów 
FMCG "DiAD Sp. z o.o." . Wartość zawartych umów wynosi 647.107 hrywien (w 
przeliczeniu na PLN około: 295.000 zł). 

• W dniu 4.06.2008 r. zostały zawarte umowy z dystrybutorem materiałów budowlanych 
firmą Prommash Brovary naleŜącej do rosyjskiej Grupy Diana. Warunki umów nie 
odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. System Qguar 
swoim zasięgiem obejmie całość procesów zachodzących w magazynie o łącznej 
powierzchni 4600 m kw. Suma zawartych umów licencyjnej i wdroŜeniowej wynosi 
489.585 hrywien (w przeliczeniu na PLN około: 227.000 zł). 

Ponadto, w czerwcu br. Quantum Software S.A. podpisało umowę, dotyczącą wdroŜenia 
kompleksowego rozwiązania Qguar WMS Pro w nowoczesnym magazynie firmy General 
Parma Food z siedzibą w Bukareszcie, Rumunia. Quantum dostarcza rozwiązanie spełniające 
wymogi w rumuńskiej wersji językowej. Poszczególne procesy magazynowe będę 
realizowane z wykorzystaniem terminali radiowych, a interfejs do zewnętrznego systemu 
ERP pozwoli na automatyzację i przyśpieszenie procesu obsługi zleceń. 

Pozostałe istotne wydarzenia: 

• zakończone zostało wdroŜenie systemu Qguar WMS PRO oraz Qguar 4WEB  dla 
wiodącego polskiego producenta napojów Hoop S.A., dopełnieniem rozwiązania 
dostarczonego przez Quantum software jest automatyczny interfejs do systemu ERP 
pracującego w firmie HOOP  to złoŜone rozwiązanie o bogatej funkcjonalności 
logistycznej ugruntowuje silną pozycję Quantum software w rozwiązaniach tej klasy dla 
polskiej branŜy spoŜywczej; 

• w dniu 14 lutego zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem 
Zarządzania Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica a firmą Quantum 
software S.A. Intencją obu stron jest szeroko rozumiana współpraca w zakresie 
przedsięwzięć, wymiany wiedzy i technologii, wzajemnego wsparcia naukowego, 
dydaktycznego oraz finansowego.  

• Spółka otrzymała wyróŜnienie „Gazela Biznesu”, w rankingu przedsiębiorstw 
organizowanego przez Gazetę Puls Biznesu oraz wywiadownię gospodarczą Coface 
Poland. 
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Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 

• Rejestracja warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego. 

W związku z podjętą 17 czerwca 2008 roku uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy Spółki Quantum software SA dotyczącej realizacji Programu Motywacyjnego 
dla Pracowników Kluczowych (szczegółowa informacja RB 19/2008), w dniu 8 sierpnia 2008 
roku postanowieniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dokonano wpisu do Rejestru Przedsiębiorców 
dotyczącego rejestracji zmian statutu.  O szczegółach Spółka informowała  w RB nr 20/2008. 

• Zawarcie umowy z DM Penetrator SA – Animator Emitenta 

W dniu 19.08.2008r. Emitent zawarł z DM PENETRATOR S.A. umowę o pełnienie przez 
DM PENETRATOR S.A. funkcji animatora emitenta dla Quantum software SA. Informacja 
została przekazana  RB nr 21/2008.  

5) Informacje o podstawowych produktach 
 

Głównym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie oprogramowania komputerowego 
wspomagającego procesy logistyczne oraz wdraŜanie w przedsiębiorstwach koncentrujących 
się na logistyce kompletnych systemów informatycznych obejmujących równieŜ 
oprogramowanie innych producentów oraz sprzęt. Quantum software S.A. działa przede 
wszystkim w segmencie niszowym, dostarczając zaawansowane technicznie, wysokiej jakości 
rozwiązania dla wymagających odbiorców. Spółka prowadzi swoją działalność w Polsce od 
1997 roku. Międzynarodowe doświadczenie gromadzone przez załoŜycieli od roku 1991, 
know-how w dziedzinie informatyki i logistyki oraz sprawdzony zespół specjalistów 
pozwoliły Quantum software S.A. zdobyć pozycję czołowego producenta specjalistycznego 
oprogramowania magazynowo-dystrybucyjnego z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. 
Sztandarowym produktem Spółki jest system Qguar, który ma około 200 wdroŜeń, głownie w 
Polsce, ale takŜe w Niemczech, we Francji, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Słowacji, Czechach, 
na Węgrzech i Ukrainie. Emitent zalicza się więc do nielicznych polskich spółek 
informatycznych, których autorskie oprogramowanie zdobyło międzynarodowe uznanie. 
System QGUAR jest zestawem modułów naleŜących do klasy oprogramowania SCM – 
Supply Chain Management (zarządzanie łańcuchem dostaw), zaś w bardziej szczegółowej 
klasyfikacji do SCE – Supply Chain Execution (realizacja łańcucha dostaw). Swoją 
funkcjonalnością obsługuje on i pozwala optymalizować procesy związane z logistyką 
magazynowania i transportu towarów wraz z procesami zakupu i sprzedaŜy. Jego 
jednostkowe wdroŜenie z reguły stanowi istotną zmianę organizacyjną w przedsiębiorstwie i 
wymaga kilkumiesięcznej pracy zespołu specjalistów. Podział systemu Qguar na odpowiednie 
moduły pozwala na zarządzanie wybranymi ogniwami zintegrowanego łańcucha dostaw, bądź 
na kompleksową obsługę logistyki dystrybucji.  
Spółka oferuje swoim klientom następujące produkty: 

• Qguar Warehouse Management System Professional – Qguar WMS PRO, 
• Qguar Warehouse Management System Easyway – Qguar WMS EASYWAY, 
• Qguar Supply and Distribution System – Qguar SDS, 
• Qguar Transport Management System – Qguar TMS, 
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• Aplikacja zdalnego (poprzez internet) dostępu do systemu – Qguar 4WEB. 
• Yard Management (zarządzanie ruchem przyzakładowym) 
• system informowania kierownictwa (business analyser) 
• rozliczanie usług logistycznych oraz wizualizacja danych (dashboard). 
• kompletny pakiet produktów firmy SAP 

 
Proces wdroŜenia systemu Qguar obejmuje następujące fazy i rodzaje usług: 

• projekt (zwany teŜ Specyfikacją Techniczną WdroŜenia), 
• konfigurację i ewentualne rozszerzenia indywidualne, 
• instalację, 
• szkolenia, 
• wdroŜenie, 
• asystę powdroŜeniową, 
• serwis. 

 
Ekspansja na rynki zagraniczne przekłada się na konieczność tworzenia nowych wersji 
językowych systemu Qguar. Aktualnie istniejące wersje to polska, angielska, niemiecka, 
francuska, hiszpańska, węgierska, rosyjska i rumuńska. Te działania równieŜ przyczyniają się 
do wprowadzania zmian i ulepszeń w działających systemach. 
 
6) Rynki zbytu i zaopatrzenia 
 
Działalność Quantum software S.A. koncentruje się przede wszystkim na obszarze Polski, 
natomiast w eksporcie realizowane transakcje dotyczą głównie licencji i sprzedaŜy usług 
związanych z systemem Qguar.  
Główne obszary działalności, do których Spółka adresuje swoje produkty i usługi, to firmy o 
następującej specyfice działalności: 

• centra dystrybucyjne, które zajmują się kompleksową dystrybucją towarów 
handlowych, czyli w całości kontrolują wszystkie etapy zarówno ekonomiczne, jak i 
logistyczne począwszy od zaopatrzenia, poprzez transport do magazynu, 
magazynowanie, sprzedaŜ, kończąc na spedycji do końcowych punktów sprzedaŜy i 
rozliczeniu całego procesu, 

• magazyny, w których świadczone są usługi logistyczne na zasadach outsourcingu, tym 
samym przejmując funkcję zewnętrznego magazynu firmy produkcyjnej bądź 
handlowej, zwalniają ją z konieczności zarządzania towarem, 

• rozbudowane usługi spedycyjno-transportowe, 
• firmy produkcyjne z dystrybucją własną, które nie zlecają usług logistycznych na 

zewnątrz, a dla których istnieje moŜliwość obsługi całej makro-logistyki lub 
usprawnienia istniejącego systemu poprzez rozbudowanie zaplecza informatycznego. 

 
PowyŜszy podział znajduje odzwierciedlenie w strukturze dotychczasowych klientów 
Spółki, a naleŜą do nich przede wszystkim: 
• przedsiębiorstwa handlowe i dystrybucyjne, 
• przedsiębiorstwa produkcyjne (art. spoŜywcze i art. przemysłowe), 
• przedsiębiorstwa usługowe w zakresie logistyki. 
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7) Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń 
 

Ryzyko zahamowania wzrostu poszczególnych segmentów sektora informatycznego w Polsce 
związane ze zmianami technologicznymi w branŜy 
 
Na wartość całego rynku IT składa się sprzedaŜ sprzętu, oprogramowania i usług. KaŜdy z 
tych segmentów moŜe rozwijać się z większą bądź mniejszą dynamiką. Analizy dotyczące 
rynku sprzętu i usług IT wskazują na jego wzrostowe tendencje. Fakt małego nasycenia 
polskich przedsiębiorstw nowoczesnymi technologiami stwarza podłoŜe dla rozwoju spółek o 
profilu działalności zbliŜonym do działalności Quantum software S.A. JednakŜe naleŜy mieć 
na uwadze duŜą wraŜliwość tego rynku na wahania koniunktury gospodarczej. W czasie 
słabej koniunktury przedsiębiorstwa ograniczają politykę inwestycyjną, w tym wydatki na 
informatykę. Zmniejszenie popytu na oprogramowanie komputerowe będzie oznaczało dla 
Spółki uzyskanie niŜszych wyników sprzedaŜowych, róŜniących się znacznie od tych 
przyjętych w załoŜeniach Zarządu. Spółka tworzy i wdraŜa systemy informatyczne przede 
wszystkim dla logistyki. Odbiorcami są firmy produkcyjne, handlowe oraz firmy zajmujące 
się usługowo magazynowaniem, spedycją i transportem. Obecna sytuacja w Polsce, jej 
atrakcyjne logistycznie połoŜenie, wymiana handlowa z zagranicą zapewniają dobrą 
koniunkturę na rynku i stwarzają potencjał dla dalszego rozwoju logistyki. Nie moŜna jednak 
zagwarantować, iŜ tempo rozwoju branŜ, w których działają klienci Quantum software S.A. 
nie ulegnie spowolnieniu. W takim wypadku popyt na produkty Spółki moŜe nie wzrastać w 
tempie dotychczasowym, a nawet ulec zmniejszeniu, przez co spadnie poziom osiąganych 
przez niego przychodów ze sprzedaŜy. Zmiany technologiczne oraz często pojawiające się 
nowości na rynku usług informatycznych są cechą ściśle związaną z tym sektorem. Produkt 
odznacza się krótkim cyklem Ŝycia, natomiast nakłady na jego rozwój są duŜe. W związku z 
tym poniesione nakłady na produkt mogą nie zostać zwrócone z przychodów z jego 
sprzedaŜy. Istnieje więc ryzyko, Ŝe decyzja o rozwoju określonego produktu zostanie podjęta 
w oparciu o nieprawidłowe przesłanki, nie zaspokajając aktualnych potrzeb rynkowych oraz 
ryzyko, iŜ okres powstawania produktu, czyli etap projektu, konstruowania oprogramowania 
oraz faza testów, będzie dłuŜszy niŜ zakładano, a dany segment rynku zostanie juŜ 
opanowany przez konkurencyjne podmioty. Monitoring potrzeb rynku wykonywany przez 
własnych pracowników ma na celu ograniczenie tego ryzyka. Dodatkowo, partnerstwo 
Quantum software S.A. z dostawcami sprzętu komputerowego i oprogramowania pozwala na 
bieŜąco śledzić pojawiające się na rynku zmiany i nowości technologiczne 
 
Ryzyko zmiany sytuacji makroekonomicznej Polski 
 
Działalność Quantum software S.A. i realizacja załoŜonych przez niej celów jest w duŜym 
stopniu uzaleŜniona od ogólnej sytuacji makroekonomicznej Polski, której wyznacznikami są 
wzrost produktu krajowego brutto, inflacja, bezrobocie, poziom stop procentowych, polityka 
fiskalna rządu, ogólna kondycja polskiej gospodarki. ZauwaŜalne obecnie w polskiej 
gospodarce rosnące tempo wzrostu gospodarczego oraz systematyczne zwiększenia wielkości 
nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw przekładają się w znacznym stopniu na coraz 
wyŜsze obroty firm działających w sferze usług IT. Zarówno duŜe, jak i mniejsze 
przedsiębiorstwa dostrzegają konieczność dokonywania inwestycji w nowoczesny sprzęt 
komputerowy. Odpowiednie rozwiązania informatyczne mogą stanowić o przewadze 
konkurencyjnej na rynku, lepszym wizerunku wśród klientów oraz o obniŜce ponoszonych 
przez przedsiębiorstwa kosztów. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego przełoŜy się na 
niŜsze przychody spółek działających w poszczególnych regionach i branŜach. W efekcie 
obniŜą one swoje nakłady inwestycyjne, w tym na rozwój poprzez udoskonalenie lub zakup 
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sprzętu komputerowego oraz odpowiedniego oprogramowania. Quantum software S.A., jako 
dostawca systemów informatycznych, moŜe bezpośrednio odczuć zmniejszenie się budŜetów 
przeznaczanych przez przedsiębiorstwa na komputeryzację z racji uzyskania niŜszej 
rentowności na sprzedaŜy. 
 
Ryzyko wzrostu konkurencji 
 
Rynek technologii informatycznych znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, przynosząc 
spółkom działającym na nim systematyczne wzrosty poziomu przychodów ze sprzedaŜy. 
Taka sytuacja niczym magnes przyciąga nowych dostawców usług IT, którzy zachęceni 
duŜymi zyskami zwiększają liczbę podmiotów działających na rynku. W rezultacie rynek 
producentów oprogramowania dla firm jest mocno rozdrobniony i wciąŜ pojawiają się nowe 
jednostki, proponujące produkty zróŜnicowane pod względem ceny, zakresu funkcjonowania 
lub teŜ stopnia zaawansowania. To w bezpośredni sposób powoduje zaostrzenie się 
konkurencyjności rynku, a dla Spółki moŜe oznaczać konieczność ponoszenia większych 
nakładów na rozwój i reklamę oraz konieczność obniŜenia osiąganej obecnie marŜy. 
Dodatkowo duŜa pojemność polskiego rynku oraz fakt, iŜ poziom informatyzacji odbiega od 
średnich wartości w krajach europejskich sprawia, Ŝe równieŜ wiele światowych firm 
świadczących podobne usługi jest zainteresowanych prowadzeniem działalności w Polsce. 
Quantum software S.A. nie ma wpływu na podejmowane działania konkurentów i ich 
produkty, ale ma moŜliwość utrzymania swojej pozycji na rynku z racji posiadanego juŜ 
doświadczenia. 
 
Ryzyko związane z eksportem 
SprzedaŜ Quantum software S.A. realizowana jest przede wszystkim na terenie Polski. 
JednakŜe Spółka zawiera kontrakty równieŜ z podmiotami działającymi na obszarach państw 
Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej. Obecnie prawie 17,26% przychodów ze 
sprzedaŜy Spółki pochodzi z zagranicy. Wartość kontraktu z odbiorcą zagranicznym 
wyraŜana jest w Euro. Wystąpienie negatywnych tendencji w zakresie kursów polskiej 
złotówki względem EUR moŜe niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. Spadek 
wartości EUR względem PLN spowoduje uzyskanie mniejszych przychodów eksportowych 
przez Quantum software S.A. oraz uzyskania niŜszej rentowności na kontraktach 
eksportowych. 
 
Ryzyko realizowanych kontraktów 
 
Quantum software S.A. nie sprzedaje duŜej ilości łatwych do instalacji programów, lecz 
realizuje stosunkowo duŜe jednostkowe projekty wdroŜeniowe o wysokim stopniu złoŜoności, 
wymagające zwykle kilkumiesięcznej pracy zespołu specjalistów. Implementowany w 
konkretnym przedsiębiorstwie system musi w tzw. czasie rzeczywistym kontrolować często 
skomplikowane procesy logistyczne i integrować je z funkcjonowaniem wszystkich jego 
działów. W takich okolicznościach istnieje ryzyko błędnego odwzorowania procesów i 
przepływu informacji w przedsiębiorstwie, ryzyko rozciągnięcia w czasie zaplanowanych 
działań, ryzyko zmiany zakresu prac w stosunku do pierwotnie uzgodnionych. Zmniejszenie 
kwoty, na jaką opiewała umowa, wyŜsze koszty realizacji umowy w stosunku do 
planowanych, rozwiązanie kontraktu bądź ewentualne roszczenia pienięŜne ze strony klienta 
niekorzystnie wpłyną na bieŜącą sytuację finansową Quantum software S.A. Fakt, Ŝe Spółka 
posiada juŜ duŜe, międzynarodowe doświadczenie i własny, standardowy, sprawdzony juŜ 
system ogranicza ryzyko wystąpienia istotnych błędów bądź opóźnień przy realizacji 
kontraktów. 
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Ryzyko dotyczące zatrudnienia i utraty kluczowych pracowników 
Wstąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej, a przez to otwarcie zagranicznych rynków 
pracy, spowodowało masową emigrację zarobkową Polaków. MoŜliwość uzyskania 
kilkukrotnie wyŜszego wynagrodzenia za taką sama pracę poza granicami Polski przyczyniło 
się do tego, iŜ wielu wykształconych, młodych ludzi postanowiło szukać pracy zagranicą. W 
perspektywie kilku następnych lat problem braku wykształconych pracowników moŜe się 
pogłębiać. Działalność Spółki wymaga dobrze wykwalifikowanych pracowników i wiąŜe się 
z wysokim udziałem wynagrodzeń w strukturze kosztów. Szczególnie istotnym wśród 
zatrudnionych osób jest duŜe zaangaŜowanie w realizację projektów w odpowiednim czasie i 
na odpowiednim poziomie. Quantum software S.A. juŜ powoli zaczyna odczuwać braki 
kandydatów na potencjalnych pracowników, co przy systematycznie rozwijającej się firmie 
moŜe stanowić barierę rozwoju. W przyszłości pozyskanie nowych pracowników o 
odpowiednim wykształceniu informatycznym będzie się wiązało z koniecznością poniesienia 
wyŜszych nakładów na rekrutację pracownika. Z racji mniejszej liczby informatyków 
poszukujących pracy na rynku zachętę moŜe stanowić wyŜsze wynagrodzenie, co podniesie 
koszty podstawowej działalności Emitenta. W celu zabezpieczenia się przed tym ryzykiem 
Spółka podjęła działania w celu pozyskiwania informatyków na Ukrainie. Jednocześnie 
ryzyko utraty pracowników ogranicza fakt, iŜ kluczowi pracownicy są jednocześnie 
akcjonariuszami Quantum software S.A. 

8) Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. 

Ze względu na rodzaj działalności, Spółka prowadzi praktycznie stałą działalność badawczą 
w zakresie technologii informatycznych, tj. sprzętu, oprogramowania systemowego, 
oprogramowania narzędziowego, oprogramowania bazodanowego. Celem tej działalności jest 
wybór i doskonalenie oferowanych rozwiązań oraz technologii do realizacji produktów 
własnych. 
 
9) Zatrudnienie i produktywność 

 
Zatrudnienie w Quantum software S.A. na dzień 30 czerwca 2008 roku wyniosło 124 
pracowników. Koszty wynagrodzeń na jedną osobę wyniosły średnio miesięcznie 5 218,42 zł 
brutto. 
 
10) Zobowiązania Warunkowe  

W I półroczu 2008 roku Quantum software SA nie posiadała zobowiązań warunkowych 

11) Ocena podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych  punktu widzenia 
płynności Grupy Kapitałowej. 
 
W pierwszym półroczu 2008 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła skonsolidowane przychody ze 
sprzedaŜy w wysokości  8 720 tys. zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego było to 
8 262 tys. zł.  Skonsolidowany zysk netto za pierwsze półrocze 2008 roku wyniósł 604 tys. zł, 
w porównywalnym okresie roku ubiegłego wielkość ta była równa 668 tys. zł. W porównaniu 
do analogicznego okresu  roku ubiegłego dynamika przychodów wyniosła 105,5 % . SprzedaŜ 
produktów stanowiła w I półroczu 2008 roku 78 % sprzedaŜy ogółem, a dynamika tej grupy 
sprzedaŜy wyniosła 127,8 %. Pozostałe 22 % sprzedaŜy stanowi przychód ze sprzedaŜy 
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towarów i materiałów. Wzrost przychodów ze sprzedaŜy jest zasługą znaczącego wzrostu 
sprzedaŜy oprogramowania Qguar i usług oferowanych przez Spółkę. 
Ze względu na charakter prowadzonej działalności, Spółki w Grupie Kapitałowej nie 
korzystają z finansowych zabezpieczeń, a utrzymana stabilna struktura finansowania bieŜącej 
działalności jest oparta o kredyt w rachunku bieŜącym oraz na finansowaniu kapitałem 
własnym i bieŜącymi zobowiązaniami handlowymi. Obecna struktura finansowania nie 
powoduje występowania ryzyka utraty czy zachwiania płynności. 
 
 

Wyszczególnienie Półrocze/ 2008 
(w tys. zł) 

Półrocze/ 2007 
(w tys. zł) 

Rentowność sprzedaŜy – ROS 6,92 8,08  
Rentowność aktywów – ROA 3,22 8,77 
Rentowność kapitału własnego ROE 3,76  16,12 
Wskaźnik płynności bieŜący 6,11 1,67 

Wskaźnik płynności szybki 6,06 1,66 
 

 

Przedstawione w tabeli wskaźniki wyliczono według następujących formuł: 
 
a) rentowność sprzedaŜy – stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaŜy towarów i usług  
b)rentowność aktywów – stosunek zysku netto do aktywów na koniec okresu 
sprawozdawczego 
c) rentowność kapitałów własnych – stosunek zysku netto do kapitałów własnych na koniec 
okresu sprawozdawczego 
d)wskaźnik płynności bieŜącej – stosunek aktywów obrotowych do bilansowej wartości 
zobowiązań krótkoterminowych 
e) wskaźnik płynności szybki – stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do 
bilansowej wartości zobowiązań krótkoterminowych 
 
W stosunku do roku poprzedniego poprawiły się wskaźniki płynności Spółki. Płynność 
bieŜąca (I stopnia) Spółki wzrosła o 6,11 w porównaniu do analogicznego okresu roku 
ubiegłego 1,67. Wskaźnik płynności szybkiej (II stopnia) ukształtował się na poziomie 6,06 i 
wzrósł o 4,4 w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Wysoki poziom 
wskaźników płynności przewyŜszający znacznie poziom uznawany za akceptowalny wynika 
z wysokiego stanu środków pienięŜnych pozyskanych  z publicznej emisji akcji.  
 
W stosunku do roku poprzedniego poprawiły się następujące wskaźniki rentowności : 
- rentowności sprzedaŜy z poziomu 8,08 do poziomu 6,92  w badanym okresie. 
Pogorszeniu uległy natomiast następujące wskaźniki rentowności: 
- rentowność aktywów z poziomu 8,77 do poziomu 3,22 w badanym okresie, 
- rentowność kapitałów własnych z poziomu 16,12 do poziomu 3,76 w badanym okresie. 
Pogorszenie wskaźników rentowności aktywów i kapitałów własnych znajduje 
odzwierciedlenie w znacznym wzroście kapitału zapasowego i środków pienięŜnych, 
wynikającym z publicznej emisji akcji Spółki.  
W opinii Zarządu Quantum software SA, Spółki z Grupy Kapitałowej nie są naraŜone na 
istotne ryzyko związane ze zmianami cen i ryzyko kredytowe. Ponadto, nie występują 
zakłócenia przepływów środków pienięŜnych oraz ryzyko utraty płynności finansowej, a 
wszystkie naleŜności od stron trzecich mają charakter krótkoterminowy. 
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Skonsolidowane sprawozdanie wg segmentów geograficznych 
 
Grupa Kapitałowa prowadzi działalność w zakresie oprogramowania i sprzedaŜy sprzętu 
komputerowego oraz świadczy usługi w tym zakresie.  
 
 
Przychody ze sprzedaŜy według segmentów geograficznych w I półroczu 2008 roku 
przedstawiają się następująco: 
 
Przychody ze sprzedaŜy I półrocze 2008 

(w tys. zł) 
I półrocze 2007 

(w tys. zł) 
 

Kraj:   
- pakiet Qguar 4 815 3891 
- pozostałe rozwiązania   454 43 
Zagranica:   
- pakiet Qguar 1416 1376 
-  pozostałe rozwiązania 130 13 
Towary ogółem  1905 2939 
Razem 8720 8 262 
 
 
12) Informacja o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych Spółki (papiery 
wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne, nieruchomości). 

 
Spółka w prezentowanym okresie nie inwestowała w nieruchomości, papiery wartościowe lub 
w inne instrumenty finansowe. 
 
13) Informacja o zaciągniętych kredytach, o umowach poŜyczki oraz o udzielonych 
gwarancjach i poręczeniach 
 
W I półroczu 2008 roku funkcjonowały nowe oraz zawarte w okresach wcześniejszych 
następujące umowy kredytowe: 
 

31.12.2007 30.06.2008 Zobowiązanie 
Kwota 

zobowiązania 
Kwota 

zabezpieczenia 
Kwota 

zobowiązania 
Kwota 

zabezpieczenia 

Rodzaj 
zabezpieczenia 

Kredyt DB Umowa nr 8025-0140 15 302,96  68 863,28 3 825,74  68 863,28  Sądowy zastaw 
rejestrowy 
PEUGEOT 407 ST 
KOMFORT 

Kredyt DB Umowa nr 8025-0160 14 979,50  53 926,23 5 991,80  53 926,23  Sądowy zastaw 
rejestrowy SKODA 
OCTAVIA II 
COMBI CLASSIC 

Kredyt DB Umowa nr KIN/0654523 47 823,60  86 082,80 33 476,52  86 082,80  Sądowy zastaw 
rejestrowy 2 x 
SKODA FABIA I 
SKODA OCTAVIA 

Kredyt DB Umowa nr KIN/0715811 102 499,80  123 000,00 81 999,84  123 000,00  Sądowy zastaw 
rejestrowy 3 x 
PEUGEOT  
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Kredyt DB Umowa KIN/075208 35 588,80  50 000,00 28 915,90  50 000,00  Sądowy zastaw 
rejestrowy 
PEUGEOT 307, 
weksel in blanco 

Kredyt DB Umowa KIN/0730869 61 024,59  80 000,00 49 929,21  80 000,00  Sądowy zastaw 
rejestrowy 
PEUGEOT, 
SKODA FABIA, 
weksel in blanco 

Kredyt DB Umowa KIN/0834271 0,00  0,00 66 653,79  83 000,00  Sądowy zastaw 
rejestrowy 3 x 
PEUGEOT S 307, 
weksel in blanco 

Kredyt DB Umowa KIN/0834386 0,00  0,00 45 656,90  47 000,00  Sądowy zastaw 
rejestrowy SEAT, 
weksel włąsny in 
blanco 

Kredyt DB Umowa KIN/0851939 0,00  0,00 40 573,77  120 000,00  Sądowy zastaw 
rejestrowy 
PEUGEOT, 
MAZDA, weksel 
włąsny in blanco 

Kredyt w rachunku bieŜącym DB 
Umowa nr 8025-0088 

600 000,00  1 119 728,00   
 

Cesja wierzytelności  

RAZEM 877 219,25 1 581 600,31 357 023,47 711 872,31 
 

  

 
14) Informacje o udzielonych poŜyczkach, z uwzględnieniem terminów ich 
wymagalności, a takŜe udzielonych poręczeniach i gwarancjach 

 
W  I półroczu 2008 roku Spółka nie udzieliła poŜyczek, poręczeń lub gwarancji. 
 

15) Opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji 
 
Spółka nie emitowała papierów wartościowych w okresie objętym raportem. JednakŜe 
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 czerwca 2008 roku w drodze 
uchwały postanowiło wyrazić zgodę na wdroŜenie Programu motywacyjnego Spółki na lata 
2008-2011. W dniu 17 czerwca 2008 roku podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia emisji nowych akcji na okaziciela 
serii D o wartości nominalnej 0,50 zł w liczbie nie większej niŜ 44.100 akcji z wyłączeniem 
prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy oraz warunkowego podwyŜszenia 
kapitału zakładowego Quantum software S.A. na kwotę nie wyŜszą niŜ 22.050,00 zł. Celem 
warunkowego podwyŜszenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji 
serii D posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A. Celem Programu jest dalsza 
motywacja oraz głębsze związanie kluczowej kadry kierowniczej Quantum software oraz jej 
spółek zaleŜnych i stowarzyszonych mających wpływ na wartość Spółki i akcji posiadanych 
przez jej akcjonariuszy  z Grupą Kapitałową. 
 
16) Realizacja wcześniej publikowanych prognoz 
 
Emitent nie publikował danych do prognozy. 
 
10) Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w 
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane: 
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W dniu 17 czerwca 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło 
uchwałę o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w 2007 roku w kwocie 1 645 851,72 zł 
w całości na kapitał zapasowy. 
 
 
17) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej lub 

wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli wartość tych transakcji (łączna 
wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) 
przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro: 

W omawianym okresie Spółka nie zawarła umów z podmiotami powiązanymi. 

18) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zaleŜną 
poręczeń kredytu lub poŜyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu 
podmiotowi lub jednostce zaleŜnej od tego podmiotu, jeŜeli łączna wartość 
istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % 
kapitałów własnych emitenta: 

W opisywanym okresie Spółka ani podmioty od niej zaleŜne nie udzielały poręczeń, kredytu, 
gwarancji czy teŜ poŜyczki o wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych 
emitenta. 

19) Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz 
informacje, które są istotne dla oceny moŜliwości realizacji zobowiązań przez 
emitenta: 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły inne informacje istotne dla oceny sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz moŜliwości realizacji 
zobowiązań przez  Spółkę. 

20) Wskazanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych, które w ocenie emitenta będą 
miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego 
okresu finansowego: 

 
Zdarzenia mające znaczący wpływ na wyniki zostały przedstawione w opublikowanych 
raportach bieŜących. Na obniŜenie rentowności miała wpływ konieczność wzrostu 
wynagrodzeń związana z sytuacją na krajowym rynku pracy oraz początkowy etap 
zdobywania pozycji rynkowej na Ukrainie, w Rosji i Rumunii, czego pozytywne efekty będą 
widoczne w przyszłości. Istotny wpływ na wyniki kolejnych okresach 2008 roku będzie miała 
konsolidacja wyników finansowych podmiotów zaleŜnych tj. Quantum East Sp. z o.o. oraz 
Quantum International Sp. z o.o.  
 
21) Ocena zarządzania zasobami finansowymi 

 
Spółka finansuje się kapitałem własnym oraz zobowiązaniami handlowymi. Wskaźniki 
płynności, rotacji oraz zadłuŜenia wskazują na brak zagroŜeń dotyczących zdolności Spółki 
Quantum software SA oraz spółek zaleŜnych do wywiązywania się z podjętych zobowiązań. 

 
22) Ocena moŜliwości zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji kapitałowych w 
porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem moŜliwych zmian w 
strukturze finansowania tej działalności 
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Posiadane i wypracowane środki oraz posiadana zdolność kredytowa gwarantują Spółce 
Quantum software SA realizację planowanych na rok 2008 zamierzeń inwestycyjnych. 
 
23) Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za 
dany okres 
W I półroczu 2008 roku nie wystąpiły w Spółce istotne nietypowe i nadzwyczajne zdarzenia. 
 
24) Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania 

 
W I półroczu 2008 roku nie nastąpiły zmiany w zasadach zarządzania przedsiębiorstwem 
Spółki 

 
25) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących 

 
W I półroczu 2008 roku nie nastąpiły zmiany w składzie osób zarządzających i 
nadzorujących. 

 
26) Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących w  na dzień 30 czerwiec 
2008 roku. 
 
Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu za okres 01.01.2008 – 30.06.2008. 
 

Nazwisko, imię łączne wynagrodzenie za 
okres 01.01.2008 – 30.06.2008 w PLN 

Hatala Tomasz 60 078,00 
OŜóg Bogusław 49 278,00 

Jędra Marek 61 528,00 
Mnich Tomasz 70 119,47 

 
Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres 01.01.2008 – 30.06.2008 
 

Nazwisko, imię łączne wynagrodzenie za 
okres 01.01.2008 – 30.06.2008 w PLN 

Kutyła Leopold 2000,00 
Polończyk Tomasz 2000,00 

Nadolska Anna 0,00 
Gaertner Henryk 2000,00 
Majewski Jerzy 1000,00 

 
27) Zestawienie stanu posiadania akcji Emitenta przez osoby zarządzające i nadzorujące 
emitenta dzień 30 czerwiec 2008 roku. 
 

Zarząd dzień 30 czerwiec 2008 roku 
Tomasz Hatala 36 200 
Bogusław OŜóg 24 603 
Marek Jędra 8 200 
Tomasz Mnich 3 400 

Rada Nadzorcza dzień 30 czerwiec 2008 roku. 
Tomasz Polończyk 8 200 
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Ponadto osoby wymienione powyŜej oraz Pan Henryk Gaertner (Członek Rady Nadzorczej) 
posiadają udziały w podmiocie dominującym w stosunku do Spółki opisane w punkcie 28. 
 
28) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

zaleŜne co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta 
na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych 
przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby 
głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na 
walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych 
pakietów akcji emitenta: 

 
 

Wg wiedzy Spółki na dzień 30 czerwiec 2008 roku akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub 
pośrednio przez podmioty zaleŜne posiadali co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Spółki byli: 
 
Dominującym akcjonariuszem w spółce jest Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w 
Krakowie, posiadająca 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 
222 979 akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących łącznie 61.12% jego kapitału 
zakładowego, dających prawo do 1 573 821 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co 
stanowi 70,89% ogólnej liczby głosów. Wśród udziałowców Quantum Assets Sp. z o.o. są 
osoby z kierownictwa Quantum software S.A. 
 
29) Umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych 
 
W dniu 26 maja 2008 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki, 
podjęła uchwałę o wyborze Spółki Biel Audyt Sp. z o.o w Krakowie, ul Walerego Sławka 3A, 
na podmiot, z którym zostanie podpisana umowa dotycząca badania sprawozdań finansowych 
Quantum software SA sporządzonych na dzień 30 czerwca 2008 r. oraz 31 grudnia 2008 r. 
Wybrany podmiot jest wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań 
finansowych w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod nr 3129. Z usług powyŜszego 
podmiotu Spółka korzystała w zakresie badania sprawozdania finansowego za rok 2006 i rok 
2007. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami 
zawodowymi. 
 
Oświadczenia Zarządu 
 
Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do 
badania sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, za okres od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r., został 
wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący 
tego przeglądu, zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu, spełniali warunki do wydania 
bezstronnego i niezaleŜnego raportu z przeglądu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego 
 
Zarząd Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie, oświadcza Ŝe wedle posiadanej 
najlepszej wiedzy, prezentowane w raporcie PSr_2008 półroczne skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 
obowiązującymi zasadami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości a w zakresie 
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nieregulowanym powyŜszymi standardami zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z 
dnia 29 września 1994r. z późniejszymi zmianami i odzwierciedla w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuacje majątkowa i finansową Grupy Kapitałowej oraz jej wynik finansowy 
oraz Ŝe półroczne sprawozdanie zarządu zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz 
sytuacji Grupy Kapitałowej, w tym opis podstawowych ryzyk i zagroŜeń. 
 
 
Kraków, dnia 29 września 2008 r. 
 
 
Członkowie Zarządu 
 
 
Tomasz Hatala 
 
Bogusław OŜóg 
 
Marek Jędra 

Tomasz Mnich 


