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Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 
Quantum software S.A. 

za 2008 rok. 
 
1. Informacje podstawowe 

 
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. 
 
W skład Grupy Kapitałowej na dzien 31.12.2008 roku  wchodzą następujące Spółki 
zaleŜne od Quantum software SA.: 
 

• Quantum East Sp. z  o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A, 
• Quantum International Sp. z o.o. z siedzibą w Kijowie, Ukraina, Prospect 
Moskovskij. 

 
Struktura organizacyjna Grupy na dzień 31.12.2008 r. – dane szczegółowe spółek 
zaleŜnych. 
Firma spółki:  Quantum East Sp. z o.o. 
Siedziba: Kraków 

Firma spółki: Quantum International Sp. 
z .o.o 
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Adres:  Walerego Sławka 3a 
REGON: 120591896  
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000294284 
Udziałowcy: 66,7 % udziałów posiada 
Quantum software S.A. 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  
270.000,00 zł 

Siedziba: Kijów 
Adres: Prospect Moskovskij 
REGON: 35728090 
NIP: 357280926538 
świadectwo Nr 100107724 
Udziałowcy: 100% udziałów posiada 
Quantum East 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  
76.200 dolarów USA 

 
 
2. Zasady sporządzania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
Grupy Kapitałowej              

 
Zarząd zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe z dniem podpisania sprawozdań 
przez wszystkich członków Zarządu spółki. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe naleŜy 
czytać w powiązaniu z jednostkowym sprawozdaniem finansowym. Zapewnia to pełny obraz 
sytuacji finansowej i wyników działalności Quantum software S.A. jako jednostki 
dominującej i grupy kapitałowej. Spółka jako jednostka dominująca sporządza 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe swojej Grupy Kapitałowej na dzień i za okres 
zakończony 31 grudnia 2008 r. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami 
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unię Europejską i 
obowiązującymi na dzień sporządzenia sprawozdania. Jednostkowe i skonsolidowane 
sprawozdania finansowe zostały przedstawione w jednostkowym i skonsolidowanym 
raporcie oraz są one udostępnione na stronie www.quantum-software.com 
 
Niniejsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software 
SA za rok 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. 
 
Grupa Kapitałowa realizuje sprzedaŜ zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. 
Informacje dotyczące uzyskanych przychodów ze sprzedaŜy z podziałem na oferowane 
produkty jaki i rynki zbytu zostały zaprezentowane w Sprawozdaniu Zarządu z działalności 
Grupy Kapitałowej w 2008 roku.  
  
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 
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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 rok 
obrotowy 2008 sporządzone zostało przy załoŜeniu kontynuacji działalności gospodarczej 
przez grupę kapitałową.  
  
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres rok 2008 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: 
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- 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. 
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, 
switch 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 niezakończonych prac rozwojowych do innej pozycji w bilansie. 
 
Koszty niezakończonych prac rozwojowych do tej pory ewidencjonowane na 
międzyokresowych rozliczeniach kosztów przeniesiono do wartości niematerialnych i  
prawnych. Nie podlegają one amortyzacji do momentu ukończenia prac. Okres 
amortyzacji zakończonych prac rozwojowych wynosi 5 lat. Przy sporządzeniu 
sprawozdania za IV kwartał 2008 r. przyjęto iŜ koszt amortyzacji zakończonych prac 
rozwojowych będzie stanowił składnik kosztu wytworzenia sprzedanych produktów. 
 
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. 
 

Niniejsze sprawozdanie z działalnosci Grupy Kapitałowej Quantum software obejmuje 
okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku. 
Skonsolidowany Raport roczny Grupy Kapitałowej Quantum za okres sprawozdawczy od 
dnia 01.01.2008 do dnia 31.12.2008 roku zawiera: 

• Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy za okres sprawozdawczy od 
01.01.2008 do 31.12.2008 roku oraz na dzień 31.12.2008 r. sporządzone zgodnie z 
Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowości, w tym: bilans, rachunek zysków i 
strat, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pienięŜnych oraz 
noty objaśniajace do sprawozdania finansowego, 

 
• Porównawcze dane finansowe do sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2007 r. 
oraz za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2007 r., 
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• Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2008 do 
31.12.2008 roku, 

 
• Oświadczenia Zarządu zgodnie z par. 91 ust. 1 pkt 5) i 6) Rozporzadzenia Ministra 
Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa 
niebędącego państwem członkowskim. 

 
 
 

Podpisy Członków Zarządu   Osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych 

 
 
Tomasz Hatala     Główny Księgowy 
Bogusław OŜóg 
Marek Jędra 
Tomasz Mnich 
 
 
 

Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF oraz zmiany do standardów: 
 

1. MSSF 8 „Segmenty operacyjne”. Standard MSSF 8 został wydany przez Radę 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 30 listopada 2006 roku i obowiązuje dla 
okresów rocznych rozpoczynających się z dniem 1 stycznia 2009 roku lub po tej dacie. MSSF 
8 zastępuje MSR 14 „Sprawozdawczość dotycząca segmentów działalności”. Standard ten 
określa nowe wymagania wobec ujawnień informacji dotyczących segmentów działalności, a 
takŜe informacji dotyczących produktów i usług, obszarów geograficznych, w których 
prowadzona jest działalności oraz głównych klientów. MSSF 8 wymaga „podejścia 
zarządczego” do sprawozdawczości o wynikach finansowych segmentów działalności. 
 
2. MSR 23 „Koszty zadłuŜenia”. W dniu 29 marca 2007 roku został opublikowany przez 
Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zmieniony MSR 23.  Odnosi się on 
do rachunkowego ujęcia kosztów zadłuŜenia dotyczącego aktywów, których okres 
przystosowania do sprzedaŜy lub uŜytkowania jest znaczący. W świetle zmienionego MSR 23 
w takiej sytuacji ponoszone koszty zadłuŜenia podlegają kapitalizacji (przed zmianą 
odnoszone były bezpośrednio w rachunek zysków i strat). Ma on zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się z 
dniem 1 stycznia 2009 r. 
 
3. Zmiany do MSSF 3 i MSR 27. Zmiany do MSSF 3 i MSR 27 zostały wydane 10 stycznia 
2008 roku i będą miały zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 
2009 roku/ MoŜliwe jest wcześniejsze zastosowanie zmian. Zmiany dotyczą sposobu 
ujmowania nabycia i połączenia jednostek gospodarczych. 
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4. Zmiany do MSR 1. Zmiany do MSR 1 zostały wydane 6 września 2007 roku i będą miały 
zastosowanie do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub po tej 
dacie. MoŜliwe jest wcześniejsze zastosowanie zmian. Zmianie ulegnie sposób w prezentacji 
sprawozdań finansowych. 
 
5. Zmiany do MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja oraz do MSR 1 
Prezentacja sprawozdań finansowych – Instrumenty finansowe z opcją sprzedaŜy 
oraz obowiązki powstające w momencie likwidacji”. Zmiany do MSR 32 i MSR 1 
zostały opublikowane 14 lutego 2008 roku i mają zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później. Zmiany w MSR 32 wymagają 
zaliczenia do kapitału własnego, po spełnieniu określonych warunków, niektórych 
instrumentów finansowych z opcją sprzedaŜy oraz obowiązków pojawiających się w 
momencie likwidacji spółki. Zmiany do MSR 1 wymagają dodatkowych ujawnień w 
odniesieniu do instrumentów finansowych z opcją sprzedaŜy zaliczonych do kapitału 
własnego. 
 
6. Zmiany do MSSF 1 „Zastosowanie Międzynarodowych Standardów 
Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy” oraz do MSR 27 „Skonsolidowane i 
jednostkowe sprawozdania finansowe – Koszt inwestycji w jednostkę zaleŜną, 
współzaleŜną i stowarzyszoną”. Zmiany do MSSF 1 i MSR 27 zostały opublikowane 22 
maja 2008 roku i mają zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2009 roku lub później. Zmiany do MSSF 1 umoŜliwiają wycenę inwestycji w jednostce 
zaleŜnej, współkontrolowanej lub stowarzyszonej według zakładanego kosztu ustalonego na 
dzień przejścia na MSSF. Zmiany w MSR 27 polegają m.in. na 
usunięciu definicji „metody wyceny według kosztu historycznego”, która wymaga podziału 
dywidend na dywidendy z zysków sprzed nabycia i po nabyciu. Zamiast tego w 
jednostkowym sprawozdaniu ujmowane będą przychody z tytułu wszystkich dywidend 
otrzymanych od jednostki zaleŜnej, współkontrolowanej lub stowarzyszonej. Po otrzymaniu 
dywidendy inwestycje będą poddawane testowi na utratę wartości według MSR 36 Utrata 
wartości aktywów. W wyniku przyjętych zmian wprowadzono równieŜ poprawki do MSR 18 
i MSR 36.  
 
7. Poprawki do róŜnych standardów wynikające z corocznego przeglądu 
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. W dniu 22 maja 2008 
roku zostały opublikowane poprawki do ok. kilkunastu standardów wynikające z corocznego 
przeglądu dokonanego przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w 
październiku 2007 roku, mające na celu usunięcie niespójności i jaśniejsze sformułowanie 
standardów. Mają one zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 
2009 roku lub później (w zaleŜności od standardu). Poprawki zawierają między innymi 
zmiany zasad rachunkowości odnośnie prezentacji, ujmowania i wyceny, a takŜe korekty 
odnośnie terminologii i korekty redakcyjne, które w opinii Rady nie mają istotnego wpływu 
na zasady rachunkowości. 
 
8. Zmiana do MSSF 2 „Płatności w formie akcji”. Zmiana do MSSF 2 została 
opublikowana 17 stycznia 2008 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później. Zmiana do standardu wyjaśnia, Ŝe 
warunkami nabycia uprawnień są tylko warunek świadczenia usługi oraz warunek związany z 
wynikami operacyjnymi jednostki. Pozostałe cechy programu płatności w formie akcji nie są 
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uznawane jako warunek nabycia uprawnień. Zmieniony standard wyjaśnia teŜ, Ŝe ujęcie 
księgowe anulowania programu przez jednostkę lub inną stronę transakcji powinno być takie 
samo. 
 
9. Poprawka do MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena – Pozycje 
zabezpieczane kwalifikujące się do rachunkowości zabezpieczeń (Eligible Hedged 
Items)”. Poprawka do MSR 39 została opublikowana 31 lipca 2008 roku i ma zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później. Poprawka 
precyzuje zasady kwalifikacji oraz warunki, jakie musi spełnić pozycja finansowa, aby mogła 
zostać zakwalifikowana jako pozycja zabezpieczana. Wprowadzone zmiany objaśniają, w jaki 
sposób obecnie istniejące podstawowe zasady rachunkowości zabezpieczeń powinny być 
stosowane w sytuacji wyznaczenia jednostronnego ryzyka (tj. zmiany wartości przepływów 
pienięŜnych lub wartości godziwej pozycji zabezpieczanej jedynie poniŜej lub powyŜej 
pewnego wyznaczonego pułapu wyznaczonej zmiennej) oraz inflacji stanowiącej część 
przepływów pienięŜnych dla danego instrumentu finansowego – jako pozycji 
zabezpieczanych.  
 
10. Interpretacja KIMSF 15 „Umowy o budowę nieruchomości”. Interpretacja KIMSF 
15 została wydana w dniu 3 lipca 2008 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2009 roku lub później. Interpretacja dotyczy podmiotów 
prowadzących działalność deweloperską. Interpretacja ta zawiera wskazówki w jakim 
momencie i w jaki sposób powinny być ujmowane przychody ze sprzedaŜy nieruchomości i 
związane z nimi koszty sprzedaŜy w sytuacji, gdy umowa pomiędzy deweloperem i nabywcą 
zostaje zawarta przed ukończeniem budowy nieruchomości. Zawiera równieŜ wytyczne 
odnośnie sposobu ustalania, czy umowa o budowę nieruchomości podlega wymogom MSR 
11 czy MSR 18. 
 
11. Interpretacja KIMSF 17 „Dywidenda rzeczowa”. Interpretacja KIMSF 17 została 
wydana w dniu 27 listopada 2008 roku i ma zastosowanie dla okresów rocznych 
rozpoczynających się po 1 lipca 2009 roku lub później. Interpretacja zawiera wytyczne 
odnośnie ujmowania transakcji polegających na przekazywaniu udziałowcom aktywów 
niepienięŜnych.  
 
12. Interpretacja KIMSF 18 „Aktywa otrzymane od klientów”. Interpretacja KIMSF 18 
została wydana w dniu 29 stycznia 2009 roku i ma zastosowanie dla aktywów otrzymanych w 
okresach rozpoczynających się 1 lipca 2009 roku lub później. Interpretacja zawiera wytyczne 
odnośnie ujmowania aktywów otrzymywanych w celu zapewnienia przekazującym te aktywa 
dostępu do usług uŜyteczności publicznej, takich jak elektryczność, gaz i woda. 
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w tys. zł w tys. EUR 

WYBRANE DANE FINANSOWE 2008 2007 2008 2007 
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 

18 260 16 861 5 170 4 464 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 948 1 981 268 525 
Zysk (strata) brutto 1 491 2 065 422 547 
Zysk (strata) netto 1 152 1 720 326 455 
Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 

554 1 341 157 355 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej 

- 2 325 - 2 210 -  658 -  585 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej 

294 10 058 83 2 663 

Przepływy pienięŜne netto, razem - 1 477 9 189 -  418 2 433 
Aktywa, razem 18 821 17 359 4 511 4 846 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 117 1 936 507 540 
Zobowiązania długoterminowe 252 184 60 51 
Zobowiązania krótkoterminowe 1 594 1 599 382 446 
Kapitał własny 16 704 15 423 4 003 4 306 
Kapitał zakładowy 735 735 176 205 
Liczba akcji (w szt.) 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ 
EUR) 

0,78 1,17 0,22 0,31 

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

0,78 1,17 0,22 0,31 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 11,36 10,49 2,72 2,93 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł/EUR) 

11,36 10,49 2,72 2,93 

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 

2007 3,7768 3,5699 3,9385 3,582 
2008 3,5321 3,2026 4,1848 4,1724 
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BILANS 

w tys. zł  
2008 2007 

AKTYWA 
Aktywa trwałe 5 391,00 3 265,00 
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 461,00 1 851,00 
wartość firmy - - 

Rzeczowe aktywa trwałe 1 849,00 1 343,00 
NaleŜności długoterminowe 42,00 42,00 
Od jednostek powiązanych - - 
Od pozostałych jednostek 42,00 42,00 

Inwestycje długoterminowe 1,00 10,00 
Nieruchomości - - 
Wartości niematerialne i prawne - - 
Długoterminowe aktywa finansowe 1,00 10,00 
w jednostkach powiązanych, w tym: - - 
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 
wyceniane  metodą praw własności - - 

w pozostałych jednostkach 1,00 10,00 
Inne inwestycje długoterminowe - - 

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 38,00 19,00 
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 38,00 19,00 
Inne rozliczenia międzyokresowe - - 

Aktywa obrotowe 13 430,00 14 094,00 
Zapasy - 266,00 
NaleŜności krótkoterminowe 3 120,00 2 689,00 
Od jednostek powiązanych - - 
Od pozostałych jednostek 3 120,00 2 689,00 

Inwestycje krótkoterminowe 8 931,00 10 381,00 
Krótkoterminowe aktywa finansowe 33,00 49,00 
w jednostkach powiązanych - - 
w pozostałych jednostkach 33,00 49,00 
środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 8 898,00 10 332,00 

Inne inwestycje krótkoterminowe - - 
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 379,00 758,00 

A k t y w a  r a z e m 18 821,00 17 359,00 
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PASYWA 
Kapitał własny 16 704,00 15 423,00 
Kapitał zakładowy 735,00 735,00 
Kapitał warunkowy 21,00  
NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)   
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - - 
Kapitał zapasowy 14 396,00 12 750,00 
Kapitał  z aktualizacji wyceny - - 
Pozostałe kapitały rezerwowe - - 
Zysk (strata) z lat ubiegłych 294,00 218,00 
Zysk (strata) netto 1 152,00 1 720,00 
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

- - 

róŜnice kursowe z przeliczeń sprawozdań jednostek 
podporządkowanych 

16,00  

Kapitał jednostek mniejszościowych 90,00  
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 117,00 1 936,00 
Rezerwy na zobowiązania 246,00 101,00 
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 148,00 22,00 
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 98,00 79,00 
długoterminowa 96,00 77,00 
krótkoterminowa 2,00 2,00 

Pozostałe rezerwy - - 
długoterminowe - - 
krótkoterminowe - - 

Zobowiązania długoterminowe 252,00 184,00 
Wobec jednostek powiązanych - - 
Wobec pozostałych jednostek 252,00 184,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 594,00 1 599,00 
Wobec jednostek powiązanych - - 
Wobec pozostałych jednostek 1 578,00 1 598,00 
Fundusze specjalne 16,00 1,00 

Rozliczenia międzyokresowe 25,00 52,00 
Ujemna wartość firmy - - 
Inne rozliczenia międzyokresowe 25,00 52,00 
długoterminowe - - 
krótkoterminowe 25,00 52,00 

P a s y w a  r a z e m 18 821,00 17 359,00 
   
Wartość księgowa 16 704,00 15 423,00 
Liczba akcji (w szt.) 1 470 000,00 1 470 000,00 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,36 10,49 
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 470 000,00 1 470 000,00 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 11,36 10,49 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

w tys. zł 

  2008 2007 
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

            18 260,00                16 861,00    

od jednostek powiązanych                        -                             -      
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów             15 041,00                11 958,00    
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów               3 219,00                  4 903,00    
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 

            11 541,00                10 526,00    

jednostkom powiązanym                          -      
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów               8 881,00                  6 185,00    
Wartość sprzedanych towarów i materiałów               2 660,00                  4 341,00    
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy               6 719,00                  6 335,00    
Koszty sprzedaŜy               1 613,00                  1 189,00    
Koszty ogólnego zarządu               4 169,00                  3 240,00    
Zysk (strata) ze sprzedaŜy                  937,00                  1 906,00    
Pozostałe przychody operacyjne                   35,00                      78,00    
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     34,00    
Dotacje                          -      
Inne przychody operacyjne                   35,00                      44,00    
Pozostałe koszty operacyjne                   24,00                        3,00    
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     1,00                           -      
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          -      
Inne koszty operacyjne                   23,00                        3,00    
Zysk (strata) z działalności operacyjnej                  948,00                  1 981,00    
Przychody finansowe                  659,00                     158,00    
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                          -      
od jednostek powiązanych                          -     
Odsetki, w tym:                  541,00                     158,00    
od jednostek powiązanych                          -      
Zysk ze zbycia inwestycji                   43,00                           -      
Aktualizacja wartości inwestycji                          -      
Inne                   75,00                           -      
Koszty finansowe                  116,00                      74,00    
Odsetki w tym:                   38,00                      25,00    
dla jednostek powiązanych                          -      
Strata ze zbycia inwestycji                          -      
Aktualizacja wartości inwestycji                   78,00                           -      
Inne                     49,00    
Zysk (strata) z działalności gospodarczej               1 491,00                  2 065,00    
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                        -                             -      
Zyski nadzwyczajne                          -      
Straty nadzwyczajne                          -      
Zysk (strata) brutto               1 491,00                  2 065,00    
Podatek dochodowy                  339,00                     345,00    
część bieŜąca                  231,00                     400,00    
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część odroczona                  108,00    -                 55,00    
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia 
straty) 

                         -      

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

    

Zysk (strata) netto               1 152,00                  1 720,00    
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej               1 117,00                  1 720,00    
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostek 
mniejszościowych 

                  35,00                           -      

      
Zysk (strata) netto (zanualizowany)               1 117,00                  1 720,00    
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.)         1 470 000,00            1 470 000,00    
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                     0,76                        1,17    
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)         1 470 000,00            1 470 000,00    
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)                     0,76                        1,17    
 
 
 

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 
w tys. zł 

  2008 2007 
Kapitał  własny na początek okresu (BO)             15 423,00                  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    

Kapitał zakładowy na początek okresu                  735,00                     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    
Kapitał warunkowy na początek  okresu                        -        
Zmiany kapitału warunkowego                   21,00                           -      
zwiększenia (z tytułu)                   21,00                           -      
                    21,00                           -      
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)                        -        
                         -                             -      
Kapitał warunkoway na koniec okresu                   21,00                           -      
NaleŜne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu                        -                        63,00    
Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy   -                 63,00    
zwiększenia (z tytułu)                          -      
                           -      
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)                     63,00    
                           -      
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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                  1 561,00    
Zmiany kapitału zapasowego               1 646,00                11 189,00    
zwiększenia (z tytułu)               1 646,00                11 189,00    
emisji akcji powyŜej wartości nominalnej                 9 992,00    
z podziału zysku (ustawowo)                 1 197,00    
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 

              1 646,00                           -      

                           -      
zmniejszenia (z tytułu)                          -      
pokrycia straty                          -      
                           -      
Kapitał zapasowy na koniec okresu             14 396,00                12 750,00    
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                        -                             -      
Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu               1 940,00                  1 462,00    
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu               1 987,00                  1 462,00    
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     
korekty błędów podstawowych                          -      
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 

              1 987,00                  1 462,00    

zwiększenia (z tytułu)                          -      
podziału zysku z lat ubiegłych     

                           -      

zmniejszenia (z tytułu)               1 646,00                  1 197,00    
                1 646,00                  1 197,00    
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                  341,00                     265,00    



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 

 
 

 15 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -                 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    

zwiększenia (z tytułu)                          -      
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia                          -      
                           -  
zmniejszenia (z tytułu)                          -      
                           -      
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -                 47,00    -                 47,00    
Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                  294,00                     218,00    
Wynik netto               1 152,00                  1 720,00    
zysk netto               1 152,00                  1 720,00    
strata netto                          -      

odpisy z zysku                          -      
róŜnice kursowe wynikajace z przeliczenia sprawozdań 
jednostek podporządkowanych 

                  16,00                           -      

Kapitał udziałowców mniejszościowych na poczatek okresu                        -                             -    

korekty błędów podstawowych i zmiany rachunkowości                        -                             -      
Kapitał udziałowców mniejszościowych na poczatek okresu 
po korektach 

                       -                             -      

Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych                   90,00                           -      

zwiększenie                   90,00                           -      

nabycie udziałów w jednostkach zaleznych                   90,00                           -      

udziału w zyskach                        -                             -      

zmniejszenia                        -                             -      

Zbycie udziałów w jednostach zaleznych                        -                             -      

udziału w stracie                        -                             -      

Kapitał udziałowców mniejszościowych na koniec okresu                   90,00                           -      

Kapitał  własny na koniec okresu (BZ )             16 704,00                15 423,00    
Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 
zysku (pokrycia straty) 

            16 704,00                15 423,00    
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

w tys. zł 

  2008 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               1 152,00                  1 720,00    
Korekty razem - 598,00    - 379,00    
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 
metodą praw własności 

                         -      

Amortyzacja                  657,00                     495,00    
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych -  43,00                           -      
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -  508,00    - 135,00    
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej                   36,00    - 34,00    
Zmiana stanu rezerw                  145,00    -   39,00    
Zmiana stanu zapasów                  265,00    -               265,00    
Zmiana stanu naleŜności -               464,00    -               597,00    
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i  kredytów 

-                 18,00                     475,00    

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -               668,00    -               279,00    
Inne korekty     
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-
II) - metoda pośrednia 

                 554,00                  1 341,00    

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 
Wpływy                  608,00                     275,00    
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

                  27,00                      34,00    

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

                         -      

Z aktywów finansowych, w tym:                  471,00                     241,00    
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                          -      
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w pozostałych jednostkach                  471,00                     238,00    
zbycie aktywów finansowych                   43,00      
dywidendy i udziały w zyskach                          -      
spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych                   60,00                      79,00    
odsetki                  368,00                     159,00    
inne wpływy z aktywów finansowych                          -      
Inne wpływy inwestycyjne                  110,00                           -      
Wydatki               2 933,00                  2 485,00    
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

              2 898,00                  2 401,00    

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

                         -      

Na aktywa finansowe, w tym:                   35,00                      84,00    
w jednostkach powiązanych                        -                             -      
nabycie aktywów finansowych                        -        
udzielone poŜyczki długoterminowe     
w pozostałych jednostkach                   35,00                      84,00    
nabycie aktywów finansowych     
udzielone poŜyczki długoterminowe                   35,00                      84,00    
Inne wydatki inwestycyjne     
Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -             2 325,00    -             2 210,00    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej 
Wpływy                  617,00                10 635,00    
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

                  90,00                10 291,00    

Kredyty i poŜyczki                  423,00                     344,00    
Emisja dłuŜnych papierów wartościowych                          -      
Inne wpływy finansowe                  104,00      
Wydatki                  323,00                     577,00    
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                  285,00                     153,00    
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych                          -      
Z tytułu innych zobowiązań finansowych                          -      
Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego                     4,00                           -      
Odsetki                   34,00                      24,00    
Inne wydatki finansowe                    400,00    
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II)                  294,00                10 058,00    
Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -             1 477,00                  9 189,00    
Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: -             1 433,00                  9 189,00    
zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic 
kursowych 

                  43,00                           -      

Środki pienięŜne na początek okresu             10 332,00                  1 143,00    
Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:               8 898,00                10 332,00    
o ograniczonej moŜliwości dysponowania                   17,00                        3,00    
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Noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 
 

w tys. zł 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2008 2007 
koszty  zakończonych prac rozwojowych 1 678,00    440,00    
wartość firmy -      -      
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 108,00    119,00    
oprogramowanie komputerowe 108,00    119,00    
inne wartości niematerialne i prawne 3,00    -      
Wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu 1 672,00    1 292,00    
zaliczki na wartości niematerialne i prawne     
Wartości niematerialne i prawne, razem 3 461,00    1 851,00    
 
 
ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2008 

w tys.  zł  

a b c d  e 

koncesje, patenty, licencje i 
podobne wartości, w tym: 

 

koszty  
zakończony
ch prac 

rozwojowyc
h 

wartość 
firmy 

  

oprogramow
anie 

komputerow
e 

inne 
wartości n 
iematerialne 
i prawne 

wartości 
niematerialn
e i prawne 
w 

przygotowa
niu 

zaliczki na 
wartości 
niemateria
lne i 
prawne 

Wartości 
niemateria
lne i 
prawne, 
razem 

wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na początek okresu 

450,00 - 373,00 373,00 - 1 292,00  2 115,00 

zwiększenia (z tytułu) 1 364,00  77,00 77,00 6,00 1 762,00  3 209,00 
        - 
zmniejszenia (z tytułu)      1 382,00  1 382,00 
      1 364,00  1 364,00 
przesunięcie do zakończonych prac 
rozwojowych 

     18,00  18,00 
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projekty, które nie będą dalej realizowane 1 814,00 - 450,00 450,00 6,00 1 672,00 - 3 942,00 
wartość brutto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 

10,00  254,00 254,00 -   264,00 

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
początek okresu 

126,00  88,00 88,00 3,00   217,00 

amortyzacja za okres (z tytułu)        - 
 136,00 - 342,00 342,00 3,00 - - 481,00 
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na 
koniec okresu 

-       - 

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
początek okresu 

       - 

zwiększenia        - 
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na 
koniec okresu 

- - - - - - - - 

wartość netto wartości niematerialnych i 
prawnych na koniec okresu 

1 678,00 - 108,00 108,00 3,00 1 672,00 - 3 461,00 
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2007 
w tys. zł  

 a   b   c   d     e  
 koncesje, patenty, 
licencje i podobne 
wartości, w tym:    

 koszty  
zakończonych 
prac 
rozwojowych  

 wartość 
firmy  

  
oprogramowanie 
komputerowe  

 inne 
wartości 
niematerialne 
i prawne  

 wartości 
niematerialne i 
prawne w 

przygotowaniu  

 zaliczki na 
wartości 
niematerialne i 
prawne  

 Wartości 
niematerialne 
i prawne, 
razem  

wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu 

50,00     -      245,00    245,00    -      81,00                           -      376,00    

zwiększenia (z tytułu) 400,00     -      128,00    128,00    -      1 211,00     -      1 739,00    
         
zmniejszenia (z tytułu) -       -      -      -      -      -       -      -      
wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

450,00    -      373,00    373,00    -      1 292,00                           -      2 115,00    

skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu 

-      -      227,00    227,00    -      -       -      227,00    

amortyzacja za okres (z tytułu) 10,00    -      27,00    27,00    -      -       -      37,00    
skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 

10,00    -      254,00    254,00    -      -                             -      264,00    

odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu 

-      -      -      -      -      -       -      -      

zwiększenia -       -      -      -      -      -       -      -      
zmniejszenia -       -      -      -      -      -     -      -      
odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu 

-       -      -      -      -      -      -      -      

wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu 

440,00     -      119,00    119,00    -      1 292,00     -      1 851,00    



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 

 
 

 21 

w tys. zł 
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2008 2007 

własne               3 461,00                  1 851,00    

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

Wartości niematerialne i prawne, razem               3 461,00                  1 851,00    
 

w tys. zł 
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2008 2007 
środki trwałe, w tym:               1 849,00                  1 343,00    
grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)                        -                             -      
budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej                   28,00                      33,00    
urządzenia techniczne i maszyny                 800,00                    595,00    
środki transportu               1 014,00                    705,00    
inne środki trwałe                     7,00                      10,00   
środki trwałe w budowie                        -                             -      
zaliczki na środki trwałe w budowie                        -                             -      
Rzeczowe aktywa trwałe, razem               1 849,00                  1 343,00    
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 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                      30,00                  2 529,00    
zwiększenia (z tytułu)                        -                             -                      443,00                    525,00                           -                      968,00    
- nabycia                     443,00                    525,00                      968,00    
zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -                      104,00                    120,00                           -                      224,00    
- likwidacji                       99,00                          99,00    
- sprzedaŜy                        -                            5,00                    120,00                      125,00    
wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu                        -                        46,00                  1 730,00                  1 467,00                      30,00                  3 273,00    
skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu                        -                        13,00                    796,00                    357,00                      20,00                  1 186,00    
amortyzacja za okres (z tytułu)                       5,00                    238,00                    216,00                        3,00                    462,00    
zmniejszenia (z tytułu)                          -                      104,00                    120,00                           -                      224,00    
- likwidacji                       99,00                          99,00    
- sprzedaŜy                        -                            5,00                    120,00                      125,00    
skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu                        -                       18,00                    930,00                    453,00                      23,00                  1 424,00    
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                     28,00                    800,00                  1 014,00                        7,00                  1 849,00    
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ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2007 
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                  1 182,00                    851,00                      30,00                  2 109,00    
zwiększenia (z tytułu)                        -                             -                      218,00                    413,00                           -                      631,00    
- nabycia                     218,00                    413,00                      631,00    
zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -                          9,00                    202,00                           -                      211,00    
- likwidacji             
- sprzedaŜ                         9,00                    202,00                      211,00    
wartość brutto środków trwałych 
na koniec okresu                        -                        46,00                  1 391,00                  1 062,00                      30,00                  2 529,00    
skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu                        -                          9,00                    544,00                    369,00                      17,00                    939,00    
amortyzacja za okres (z tytułu)                        -                          4,00                    261,00                    190,00                        3,00                    458,00    
zmniejszenia (z tytułu)                         9,00                    202,00                      211,00    
- likwidacji                                  -      
- sprzedaŜy                         9,00                    202,00                      211,00    
skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu                        -                       13,00                    796,00                    357,00                      20,00                  1 186,00    
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                        -                        33,00                    595,00                    705,00                      10,00                  1 343,00    
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w tys. zł 
ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2008 2007 
własne               1 849,00                  1 343,00    

uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:                        -                             -      
                           -      
Środki trwałe bilansowe, razem               1 849,00                  1 343,00    
 

w tys. zł 
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2008 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    
- wniesionej kaucji                   42,00                      42,00    
NaleŜności długoterminowe netto                   42,00                      42,00    
odpisy aktualizujące wartość naleŜności                        -                             -      
NaleŜności długoterminowe brutto                   42,00                      42,00    
 

w tys. zł 
ZMIANA STANU NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2008 2007 
stan na początek okresu                   42,00                      42,00    
                         -                             -      
zwiększenia (z tytułu)                        -                             -      
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                         -                             -      
zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -      
                         -                             -      
stan na koniec okresu                   42,00                      42,00    
 

w tys. zł 
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) jednostka waluta 2008 2007 
w walucie polskiej   zł                   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    
 

w tys. zł 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2008 2007 
w jednostkach zaleŜnych                        -                             -      
udziały lub akcje                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
udzielone poŜyczki                        -                             -      
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
w jednostkach współzaleŜnych                        -                             -      

udziały lub akcje                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
udzielone poŜyczki                        -                             -      
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inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
w jednostkach stowarzyszonych                        -                             -      
udziały lub akcje                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
udzielone poŜyczki                        -                             -      
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
w znaczącym inwestorze                        -                             -      
udziały lub akcje                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
udzielone poŜyczki                        -                             -      
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
w jednostce dominującej                        -                             -      
udziały lub akcje                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
udzielone poŜyczki                        -                             -      
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
w pozostałych jednostkach                     1,00                      10,00    
udziały lub akcje                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
udzielone poŜyczki                     1,00                      10,00    
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inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
Długoterminowe aktywa finansowe, razem                     1,00                    10,00    
 

w tys. zł ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 2008 2007 
stan na początek okresu                   10,00                           -      
      
zwiększenia (z tytułu)                        -                        10,00    
nabycie udziałów i akcji     
udzielenie poŜyczek                     10,00    
zmniejszenia (z tytułu)                     9,00                           -      
                      9,00                           -      
stan na koniec okresu                     1,00                      10,00    
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UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 

w tys. zł 

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

Lp. 

nazwa 
(firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 
formy 
prawnej 

siedziba przedmiot 
przedsiębiorstwa 

charakter 
powiązania 
(jednostka zaleŜna, 
jednostka 
współzaleŜna, 
jednostka 
stowarzyszona, z 
wyszczególnieniem 
powiązań 
bezpośrednich i 
pośrednich) 

zastosowana 
metoda 
konsolidacji / 
wycena metodą 
praw własności, 
bądź wskazanie, Ŝe 
jednostka nie 
podlega 
konsolidacji / 
wycenie metodą 
praw własności 

data 
objęcia 
kontroli / 
współkont
roli / 
uzyskania 
znaczącego 
wpływu 

wartość 
udziałów / 
akcji 
według 
ceny 
nabycia 

korekty 
aktualizują
ce wartość 
(razem) 

wartość 
bilansowa 
udziałów / 
akcji 

procent 
posiadanego 
kapitału 
zakładowego 

udział w 
ogólnej 
liczbie 
głosów na 
walnym 
zgromadzeni
u 

wskazanie
, innej niŜ 
określona 
pod lit j) 
lub k), 
podstawy 
kontroli / 
współkon
troli / 
znacząceg
o wpływu 

1 Quantum 
East Sp. z 
o.o. 

Kraków Zarządzanie i 
kierowanie w 
zakresie 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Jednostka zaleŜna Konsolidacja 
metodą pełną 

2008.02.15   180   0   180   67,00   67,00   

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd. 

w tys. zł 

a m n o p r s t 
kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania  i rezerwy 

na zobowiązania 
jednostki, w tym: 

naleŜności jednostki, w tym: 

- pozostały kapitał 
własny, w tym: 

L
p
. nazwa 
jednostki 

  - 
kapitał 
zakłado
wy 

- naleŜne 
wpłaty 
na 
kapitał 
zakłado
wy 
(wielkość 
ujemna) 

- kapitał 
zapasow
y   zysk 

(strata
) z lat 
ubiegł
ych 

zysk 
(strata
) 
netto 

  - 
zobowią
zania 
długoter
minowe 

- 
zobowiąz
ania 
krótkoter
minowe 

  - 
naleŜnośc
i 
długoter
minowe 

- naleŜności 
krótkotermi
nowe 

aktywa 
jednostki, 
razem 

przycho
dy ze 
sprzeda
Ŝy 

nieopła
cona 
przez 
emitent
a 
wartość 
udziałó
w / 
akcji w 
jednost
ce 

otrzymane lub 
naleŜne 
dywidendy od 
jednostki za 
ostatni rok 
obrotowy 

1 Quantum 
East Sp. z 
o.o. 

 265   270   0   0 -  5   0 -  5   
1 

  0   1   0   0   0   266   0   0   0 
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w tys. zł 

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(WG ZBYWALNOŚCI) 2008 2007 
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)                        -                             -      
akcje (wartość bilansowa):                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
obligacje (wartość bilansowa):                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                        -                         -      
c1) ....                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
c2) ....                        -                             -      

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)                        -                             -      
akcje (wartość bilansowa):                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
obligacje (wartość bilansowa):                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                        -                             -      
c1) ....                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
c2) ....                        -                             -      

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)                        -                             -    
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akcje (wartość bilansowa):                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
obligacje (wartość bilansowa):                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                        -                             -      
c1) ....                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
c2) ....                        -                             -      
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)                          -      
udziały i akcje (wartość bilansowa):                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
obligacje (wartość bilansowa):                        -                             -      
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                        -                             -      
wartość według cen nabycia                        -                             -      
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                     1,00                      10,00    
c1) udzielone poŜyczki                     1,00                      10,00    
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
wartość na początek okresu                   10,00                           -      
wartość według cen nabycia                     1,00                      10,00    
c2) ....     
Wartość według cen nabycia, razem     
Wartość na początek okresu, razem     
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem     
Wartość bilansowa, razem                     1,00                      10,00    
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w tys. zł 

UDZIELONE POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) jednostka waluta 2008 2007 
w walucie polskiej w tys.                       1,00                      10,00    
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                        -                             -      
Udzielone poŜyczki długoterminowe, razem w tys. zł                     1,00                      10,00    
 

w tys. zł 

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2008 2007 
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:                   19,00                      24,00    
odniesionych na wynik finansowy                   19,00                      13,00    
                    19,00                           -      
odniesionych na kapitał własny                     11,00    
                         -                             -      
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy                        -                             -      
                         -                             -      
Zwiększenia                   38,00                      19,00    

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)                   38,00                      19,00    
- zobowiązań                   34,00                      19,00    
- ujemnych róŜnic kursowych od naleŜności     
utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze                     4,00      
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu)                        -                             -      
                         -                             -      
odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)                        -                             -      
utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze                        -                             -      
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)                        -                             -      
                         -                             -      
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Zmniejszenia                   19,00                      24,00    

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)                   19,00                      13,00    
- odwrócenia róŜnic przejściowych                   19,00                      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    
                         -                             -      
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:                   38,00                      19,00    
odniesionych na wynik finansowy                   38,00                      19,00    
                         -                             -      
odniesionych na kapitał własny                        -                             -      
                         -                             -      
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy                        -                             -      
 
 

w tys. zł 
ZAPASY 2008 2007 
materiały                        -                             -      
półprodukty i produkty w toku                        -                             -      
produkty gotowe                        -                             -      
towary                        -                      266,00    
zaliczki na dostawy     
Zapasy, razem                        -                      266,00    
 

w tys. zł 

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2008 2007 
od jednostek powiązanych                        -                             -      
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                        -                             -      
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o 12 miesięcy                          -      
powyŜej 12 miesięcy                          -      
inne                          -      
dochodzone na drodze sądowej                          -      
naleŜności od pozostałych jednostek               3 120,00                  2 689,00    
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:               3 007,00                  2 625,00    
do 12 miesięcy               3 007,00                  2 625,00    
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -      

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń                   26,00                           -      
inne                   87,00                      64,00    
dochodzone na drodze sądowej                        -                             -      
NaleŜności krótkoterminowe netto, razem               3 120,00                  2 689,00    
odpisy aktualizujące wartość naleŜności                   14,00                      14,00    
NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem               3 134,00                  2 703,00    
 

w tys. zł 
ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEśNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 2008 2007 
Stan na początek okresu                   14,00                      14,00    
zwiększenia (z tytułu)                        -                             -      
                         -                             -      
zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -      
spłata naleŜności                        -                             -      

Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności krótkoterminowych na koniec okresu                   14,00                      14,00    
 

w tys. zł 
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2008 2007 
w walucie polskiej w tys. zł               2 245,00                  1 871,00    
w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł                 889,00                    832,00    
b1. jednostka / waluta w tys. EUR                 219,00                    237,00    
po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł                 881,00                    824,00    
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł                     8,00                        8,00    
NaleŜności krótkoterminowe, razem w tys. zł               3 134,00                  2 703,00    
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w tys. zł 

NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - 
O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 2008 2007 
do 1 miesiąca               2 433,00                  2 318,00    
powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy                 426,00                    198,00    
powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy                 124,00                        4,00    
powyŜej 6 miesięcy do 1 roku                        -                          1,00    
powyŜej 1 roku                   24,00                    104,00    
naleŜności przeterminowane                   14,00                      14,00    
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)               3 021,00                  2 639,00    
odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług                   14,00                      14,00    
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)               3 007,00                  2 625,00    
 

w tys. zł 
NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z 
PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE 2008 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    
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto)                   14,00                      14,00    
odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane                   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 2008 2007 
A. NaleŜności przeterminowane i sporne brutto, w tym:            14,00                14,00     
1. z tytułu dostaw i usług            14,00                14,00     
    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych                 -                       -       
   - objęte odpisami aktualizującymi            14,00                14,00     
1a) skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego                 -                       -       
    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych                 -                       -       
   - objęte odpisami aktualizującymi                 -                       -       
2. z innych tytułów                 -                       -       
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w tys. zł 

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2008 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                        -                             -      
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)     
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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                   33,00                      49,00    
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    
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                          -      
                           -      
środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne               8 898,00                10 332,00    
środki pienięŜne w kasie i na rachunkach                 514,00                    280,00    
inne środki pienięŜne               8 384,00                10 052,00    
inne aktywa pienięŜne                          -      
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem               8 931,00                10 381,00    
 

w tys. zł 
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 2008 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     



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 

 
 

 37 

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) ....     

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (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     
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wartość rynkowa     
wartość według cen nabycia     
c2) ....     
Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)     
udziały i 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):                   33,00                      49,00    
c1) udzielone poŜyczki                   33,00                      49,00    
wartość godziwa                        -                             -      
wartość rynkowa                        -                             -      
wartość według cen nabycia                   33,00                      49,00    
c2) ....                        -                             -      
Wartość według cen nabycia, razem                        -                             -      
Wartość na początek okresu, razem                        -                             -      
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem                        -                             -      
Wartość bilansowa, razem                   33,00                      49,00    
 

w tys. zł 
UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) jednostka waluta 2008 2007 
w walucie polskiej w tys. zł                   33,00                      49,00    
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                        -                             -      
Udzielone poŜyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł                   33,00                      49,00    
 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 

 
 

 39 

 
w tys. zł ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA PIENIĘśNE 

(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2008 2007 
w walucie polskiej w tys. zł               8 188,00                10 184,00    
w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł                 710,00                    148,00    
b1. jednostka / waluta w tys. EUR                   74,00                      40,00    
po przeliczeniu na tys. zł                     297,00                    143,00  
-                            -                             -      
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł                 413,00                        5,00    
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem w tys. zł               8 898,00                10 332,00    
 

w tys. zł 
KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2008 2007 
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:                   46,00                      46,00    
opłacone z góry ubezpieczenia, prenumeraty itp..                   46,00                      46,00    
odpis na ZFŚS                          -      
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:               1 333,00                    712,00    
koszty związane z przychodami przyszłych okresów               1 323,00                    710,00    

koszty związane z pozyskaniem kapitału                       2,00    
pozostałe koszty międzyokresowe                   10,00                           -      
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem               1 379,00                    758,00    
 

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 2008 
w tys. zł 

Seria / emisja Rodzaj akcji 

Rodzaj 
uprzywilejow
ania 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 jest brak 750 000  375 000 gotówka 7-03-1997 1997 
Seria B Zwykłe na okaziciela brak brak 250 000  125 000 gotówka 02-08-2007 2007 
Seria C  Zwykle na okaziciela brak brak  470 000  235 000 gotówka 11-09-2007 2007 
Liczba akcji, razem 1 470 000  735 000       
Kapitał zakładowy, razem  735 000   
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)   0,50   
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 2007 
 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 jest brak  750 000  375 000 gotówka 7-03-1997 1997 

Seria B 
Zwykłe na 
okaziciela brak brak  250 000  125 000 gotówka 02-08-2007 2007 

Seria C 
 Zwykle na 
okaziciela brak brak  470 000  235 000 gotówka 11-09-2007 2007 

Liczba akcji, razem 1 470 000  735 000       
Kapitał zakładowy, razem  735 000   
Wartość nominalna jednej akcji (w zł)   0,50   

  
 w tys. zł  

KAPITAŁ ZAPASOWY 2008 2007 
ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej             10 762,00                10 762,00    
utworzony ustawowo                        -                             -      

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość               3 634,00                  1 988,00    
z dopłat akcjonariuszy / wspólników                        -                             -      
inny (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
Kapitał zapasowy, razem             14 396,00                12 750,00    
 

ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOŚCI w tys. zł 
  2008 2007 
Stan na początek okresu 0 0 
zwiększenia (z tytułu) 90 0 
      
zmiejszenia z tytułu 0 0 
      

Stan kapitałów mniejszości na koniec okresu 90 0 
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w tys. zł 
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2008 2007 
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym:                   22,00                      83,00    
odniesionej na wynik finansowy                   22,00                      83,00    
      
odniesionej na kapitał własny     
      
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     
      
Zwiększenia                 148,00                      22,00    

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich róŜnic przejściowych (z tytułu)                 148,00                      22,00    
zobowiazań                     21,00    
róŜnica między amortyzacją podatkową i bilansową                 109,00      
odsetki                   32,00      

dodatnich róŜnic kursowych od naleŜności i zobowiązań                     7,00                        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    
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu)                   22,00                      83,00    
- odwrócenia róŜnic przejściowych                   22,00                      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 dochodowego na koniec okresu, razem                 148,00                      22,00    
odniesionej na wynik finansowy                 148,00                      22,00    
      
odniesionej na kapitał własny     
      
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     
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w tys. zł 

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2008 2007 
stan na początek okresu                   77,00                      56,00    
      
zwiększenia (z tytułu)                   19,00                      21,00    
utworzenie rezerwy                   19,00                      21,00    
wykorzystanie (z tytułu)                        -                             -      
                           -      
rozwiązanie (z tytułu)                        -                             -      
                           -      
stan na koniec okresu                   96,00                      77,00    
 
 

w tys. zł 
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2008 2007 
stan na początek okresu                     2,00                        1,00    
      
zwiększenia (z tytułu)                        -                          1,00    
utworzenie rezerwy                        -                          1,00    
wykorzystanie (z tytułu)                        -                             -      
                         -                          -      
rozwiązanie (z tytułu)                        -                             -      
                         -                             -      
stan na koniec okresu                     2,00                        2,00    
 

w tys. zł 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2008 2007 
wobec jednostek zaleŜnych     
kredyty i poŜyczki     
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych     
inne zobowiązania finansowe, w tym:     
      
umowy leasingu finansowego     
inne (wg rodzaju)     



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 

 
 

 43 

      
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     
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                 252,00                    184,00    
kredyty i poŜyczki                 252,00                    184,00    
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych     
inne zobowiązania finansowe, w tym:     
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umowy leasingu finansowego     
inne (wg rodzaju)     
      
Zobowiązania długoterminowe, razem                 252,00                    184,00    
 

w tys. zł 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO 
OKRESIE SPŁATY 2008 2007 
powyŜej 1 roku do 3 lat                 252,00                    184,00    
powyŜej 3 do 5 lat                        -                             -      
powyŜej 5 lat                        -                             -      
Zobowiązania długoterminowe, razem                 252,00                    184,00    
 

w tys. zł 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) jednostka waluta 2008 2007 
w walucie polskiej w tys. zł                 252,00                    184,00    
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                 252,00                    184,00    
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ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK - 2008 rok 

w tys. zł 

Nazwa 
(firma) 
jednostki
, ze 
wskazani
em formy 
prawnej 

Siedzib
a 

Kwota 
kredytu 
/ 
poŜycz
ki wg 
umowy 
(w tys 
zł) 

Kwota 
kredytu 
/ 
poŜyczk
i 
pozostał
a do 
spłaty 
(w tys 
zł) 

Warunki oprocentowania 
Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludowe
j 26 

  86   19 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 4,12%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 1,6 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 22%. 

31.08.2009 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) rejestrowy zastaw 
sądowy na trzech samochodach osobowych marki SKODA: Skoda 
Fabia nr rej. KR 3474Y, Skoda Fabia KR 3475Y, Skoda Octavia KR 
3901Y; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji 
wydania rzeczy ww. samochodów;  6) cesja na bank praw z polis 
ubezpieczeniowych ww. samochodów 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludowe
j 26 

  123   62 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 4,4%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 0,9 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 23%. 

30.06.2010 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na trzech samochodach osobowych marki PEUGEOT 
będących przedmiotem finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o 
poddaniu sie egzekucji wydania ww. samochodów;  6) cesja praw na 
rzecz banku z polis ubezpieczeniowych ww. samochodów 
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Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludowe
j 26 

  50   22 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 4,69%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 0,9 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 24%. 

31.08.2010 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na  samochodzie osobowym marki PEUGEOT 307 o nr 
rej. KR 491EH, rok prod. 2007 stanowiącym przedmiot inwestycji; 5) 
oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji wydania ww. 
samochodów;  6) cesja praw na rzecz banku z polisy AC ww. 
samochodu 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludowe
j 26 

  80   39 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 4,9%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 0,9 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 25%. 

30.09.2010 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na  samochodzie osobowym marki PEUGEOT o nr rej. 
KR 667EJ, rok prod. 2007 będących przedmiotem finansowania; 5) 
oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji wydania ww. 
samochodu;  6) cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej 
ww. samochodu; 7) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie marki 
SKODA FABIA Sedan Classic będącym przedmiotem finansowania; 
8) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji wydania ww. 
samochodu - ustanowienie tej formy zabezpieczenia jako warunek 
uruchomienia drugiej transzy Kredytu;  9) cesja praw na rzecz banku z 
polisy ubezpieczeniowej ww. samochodu - ustanowienie tej formy 
zabezpieczenia jako warunek uruchomienia drugiej transzy Kredytu; 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludowe
j 26 

  83   48 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 6%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 1 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 29%. 

31.03.2010 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na trzech samochodach osobowych marki PEUGEOT 307 
(KR 064AY, KR 172AX, KR 251AY z 2006r. będących przedmiotem 
finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji 
wydania ww. samochodów;  6) cesja praw na rzecz banku z polis 
ubezpieczeniowych ww. samochodów 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludowe
j 26 

  47   38 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 6%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 1 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 

02.05.2011 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na samochodzie osobowych marki SEAT o nr rej KR 
307FU z 2007r będącym przedmiotem finansowania; 5) oświadczenie 
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wynosi 29%. kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji wydania ww. samochodu;  6) 
cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych ww. samochodu. 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludowe
j 26 

  120   92 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 6,19%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 1 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 29%. 

30.06.2011 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na  samochodach osobowym marki PEUGEOT i MAZDA 
będących przedmiotem finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o 
poddaniu sie egzekucji wydania ww. samochodów;  6) cesja praw na 
rzecz banku z polis ubezpieczeniowych AC ww. samochodów 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludowe
j 26 

  129   118 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 6,37%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 1 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 30%. 

30.09.2011 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na  samochodach stanowiących przedmiot finansowania; 5) 
oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji wydania rzeczy - 
przedmiotu zastawu;  6) cesja praw na rzecz banku z polis 
ubezpieczenia rzeczy ruchomych stanowiących przedmiot 
zabezpieczeń Kredytu 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warsza
wa, al.. 
Armii 
Ludowe
j 26 

  97   64 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 6,56%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 1 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 30%. 

15.11.2011 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na  samochodach osobowych: SKODA OCTAVIA 
KR182HG, rok prod. 2008, SKODA OCTAVIA KR122HG, rok 
prod. 2008;  5) cesja praw na rzecz banku z polis ubezpieczeniowych 
w/w samochodów 

 
 

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK - 2007 
w tys. zł 
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Nazwa 
(firma) 
jednostki
, ze 
wskazani
em formy 
prawnej 

Siedzib
a 

Kwota 
kredytu 
/ 
poŜyczk
i wg 
umowy 
(w tys 
zł) 
w tys. zł 

Kwota 
kredytu 
/ 
poŜyczk
i 
pozosta
ła do 
spłaty 
(w tys. 
zł) 
w tys. zł 

Warunki oprocentowania 
Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

31-047 
Kraków, 
ul. 
Sarego 2 
i 4 

  69   15 6,67% w skali roku, stopa 
zmienna. Wysokość 
oprocentowania jest równa 
zmiennej stawce bazowej WIBOR 
1M stosowanej dla kredytów 
jednomiesięcznych na rynku 
międzybankowym z 
przedostatniego dnia roboczego 
miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego miesiąc 
kalendarzowy i marŜy banku w 
wysokosci 1,9%. Zmiana 
wysokosci stawki bazowej WIBOR 
1M w trakcie trwania umowy 
następować będzie co miesiąc 
kalendarzowy od pierwszego dnia 
roboczego miesiąca 
kalendarzowego. 

31.08.2008 
r. 

1) pełnomocnictwo nieodwołalne i niewygasające w wypadku 
likwidacji spółki - do dysponowania przez bank rachunkiem bieŜącym 
kredytobiorcy w zakresie określonym w tym pełnomocnictwie, 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 kredytobiorcy 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 
zabezpieczenia kredytu; 5) cesja praw na rzecz banku z polisy 
ubezpieczeniowej samochodu stanowiącego przedmiot zabezpieczenia 
kredytu; 6) weksle własne in blanco na zabezpieczenie naleŜności 
głównej i naleŜności ubocznych z wystawienia kredytobiorcy 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszaw
a, al.. 
Armii 
Ludowej 
26 

  54   15 6,39% w skali roku, stopa 
zmienna. Wysokość 
oprocentowania jest równa 
zmiennej stawce bazowej WIBOR 
1M stosowanej dla kredytów 
jednomiesięcznych na rynku 
międzybankowym z 
przedostatniego dnia roboczego 
miesiąca kalendarzowego 
poprzedzającego miesiąc 
kalendarzowy i marŜy banku w 
wysokosci 1,8 punktów 
procentowych. Zmiana wysokosci 
stawki bazowej WIBOR 1M w 

11.10.2008 
r. 

1) pełnomocnictwo nieodwołalne i niewygasające w wypadku 
likwidacji spółki - do dysponowania przez bank rachunkiem bieŜącym 
kredytobiorcy w zakresie określonym w tym pełnomocnictwie, 2) 
sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie marki SKODA Octavia II 
Combi Classic 1,9 TDI nr rej. KR 8274T, rok produkcji 2005 
naleŜącym do kredytobiorcy; 3) oświadczenie kredytobiorcy o 
poddaniu się egzekucji w trybie art. 97 Ustawy Prawo Bankowe; 4) 
weksle własne in blanco na zabezpieczenie naleŜności głównej i 
naleŜności ubocznych wystawione przez kredytobiorcę wraz z 
deklaracjami wekslowymi; 5) cesja praw na bank z polisy 
ubezpieczeniowej samochodu stanowiącego przedmiot zabezpieczenia 
kredytu; 6) oświadczenie zastawcy o poddaniu sie egzekucji z tytułu 
wydania rzeczy tj. samochodu stanowiącej przedmiot zabezpieczenia 
kredytu 
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trakcie trwania umowy następować 
będzie co miesiąc kalendarzowy od 
pierwszego dnia roboczego 
miesiąca kalendarzowego. 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszaw
a, al.. 
Armii 
Ludowej 
26 

  86   48 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 4,12%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 1,6 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 22%. 

31.08.2009 
r. 

1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) rejestrowy zastaw 
sądowy na trzech samochodach osobowych marki SKODA: Skoda 
Fabia nr rej. KR 3474Y, Skoda Fabia KR 3475Y, Skoda Octavia KR 
3901Y; 5) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji 
wydania rzeczy ww. samochodów;  6) cesja na bank praw z polis 
ubezpieczeniowych ww. samochodów 

Bank 
Handlowy 
w 
Warszawi
e S.A. 

00-923 
Warszaw
a, ul. 
Senators
ka 16 

  114   85 Kredyt oprocentowany jest wg 
zmiennej stopy procentowej 
określonej jako suma stopy 
WIBOR dla depozytów 
jednomiesięcznych, notowanej na 
2 dni robocze przed rozpoczęciem 
kaŜdego okresu odsetkowego oraz 
marŜy w wysokości 0,9% w 
stosunku rocznym 

31.03.2010 
r. 

Zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do toŜsamości 
opisanych szczegółowo w umowie nr PBP/ZDS/ZR-RT/0013/07 (3 
samochody kombi marki PEUGEOT S 307) wraz z cesją praw z polisy 
ubezpieczeniowej 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszaw
a, al.. 
Armii 
Ludowej 
26 

  123   102 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 4,4%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 0,9 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 23%. 

30.06.2010 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na trzech samochodach osobowych marki PEUGEOT 
będących przedmiotem finansowania; 5) oświadczenie kredytobiorcy o 
poddaniu sie egzekucji wydania ww. samochodów;  6) cesja praw na 
rzecz banku z polis ubezpieczeniowych ww. samochodów 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszaw
a, al.. 
Armii 
Ludowej 
26 

  50   36 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 4,69%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 0,9 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 24%. 

31.08.2010 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na  samochodzie osobowym marki PEUGEOT 307 o nr 
rej. KR 491EH, rok prod. 2007 stanowiącym przedmiot inwestycji; 5) 
oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji wydania ww. 
samochodów;  6) cesja praw na rzecz banku z polisy AC ww. 
samochodu 
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Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszaw
a, al.. 
Armii 
Ludowej 
26 

  80   61 Oprocentowanie kredytu naliczane 
jest wg stopy zmiennej. 1) stopa 
referencyjna oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 4,9%, 2) marŜa 
podstawowa w wysokości 0,9 
punktów procentowych, 3) stopa 
karna na dzień zawarcia umowy 
wynosi 25%. 

30.09.2010 1) pełnomocnictwo nieodwołalne do dysponowania przez bank 
rachunkiem bieŜącym; 2) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się 
egzekucji w trybie art. 96-98 Ustawy Prawo Bankowe; 3) weksel własny 
in blanco na zabezpieczenie zobowiązania kredytowego wystawiony 
przez kredytobiorcę wraz z deklaracją wekslową; 4) sądowy zastaw 
rejestrowy na  samochodzie osobowym marki PEUGEOT o nr rej. 
KR 667EJ, rok prod. 2007 będących przedmiotem finansowania; 5) 
oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji wydania ww. 
samochodu;  6) cesja praw na rzecz banku z polisy ubezpieczeniowej 
ww. samochodu; 7) sądowy zastaw rejestrowy na samochodzie marki 
SKODA FABIA Sedan Classic będącym przedmiotem finansowania; 
8) oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu sie egzekucji wydania ww. 
samochodu - ustanowienie tej formy zabezpieczenia jako warunek 
uruchomienia drugiej transzy Kredytu;  9) cesja praw na rzecz banku z 
polisy ubezpieczeniowej ww. samochodu - ustanowienie tej formy 
zabezpieczenia jako warunek uruchomienia drugiej transzy Kredytu; 

 
 
 

w tys. zł 
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2008 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                        -                             -      
kredyty i poŜyczki, w tym:                        -                             -      
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -      
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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)                        -                             -      
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                         -                             -      
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)                        -                             -      
                         -                             -      
wobec pozostałych jednostek               1 578,00                  1 598,00    
kredyty i poŜyczki, w tym:                 249,00                    179,00    
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -      
z tytułu dywidend                        -                         -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                   78,00                           -      
                    78,00                           -      
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                 688,00                    947,00    
do 12 miesięcy                 688,00                    947,00    
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -      
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                 518,00                    434,00    
z tytułu wynagrodzeń                   19,00                           -      
inne (wg tytułów)                   26,00                      38,00    
                         -                             -      
fundusze specjalne (wg tytułów)                   16,00                        1,00    
                         -                             -      
Zobowiązania krótkoterminowe, razem               1 594,00                  1 599,00    
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w tys. zł 

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA 
WALUTOWA) jednostka waluta 2008 2007 
w walucie polskiej w tys. zł               1 463,00                  1 574,00    
w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł                 131,00                      25,00    
b1. jednostka / waluta w tys. EUR                       7,00    
po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł                     25,00    
b1. jednostka / waluta w tys. UAH                 351,00      
po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł                 131,00                           -      
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł                        -                             -      
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł               1 594,00                  1 599,00    
 

w tys. zł 
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2008 2007 
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                   25,00                      52,00    
długoterminowe (wg tytułów)                        -                             -      
                         -                             -      
krótkoterminowe (wg tytułów)                   25,00                      52,00    
                         -                             -      
rozliczenia międzyokresowe przychodów                        -                             -    
długoterminowe (wg tytułów)                        -                             -      
                         -                             -      
krótkoterminowe (wg tytułów)                        -                             -      
przychody przyszłych okresów                        -                             -      
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem                   25,00                      52,00    
 
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję: 
Rok 2008: 
wartość księgowa 16.704 tys. zł / liczba akcji 1.470.000 szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 11,36 zł 
Rok 2007: 
wartość księgowa 15.423 tys. zł / liczba akcji 1.470.000 szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 10,49 zł 
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w tys. zł 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2008 2007 
SprzedaŜ produktów               2 442,00                  2 830,00    
w tym: od jednostek powiązanych                          -      
SprzedaŜ usług             12 599,00                  9 128,00    
w tym: od jednostek powiązanych                          -      
                           -      
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem             15 041,00                11 958,00    
w tym: od jednostek powiązanych                        -                             -      
 

w tys. zł 
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2008 2007 
kraj             11 419,00                  9 186,00    
w tym: od jednostek powiązanych                          -      
SprzedaŜ produktów               1 717,00                  2 204,00    
w tym: od jednostek powiązanych                          -      
SprzedaŜ usług               9 702,00                  6 982,00    
w tym: od jednostek powiązanych                          -      
                           -      
eksport               3 622,00                  2 772,00    
w tym: od jednostek powiązanych                        -                             -     
SprzedaŜ produktów                 726,00                    625,00    
w tym: od jednostek powiązanych                          -      
SprzedaŜ usług               2 896,00                  2 147,00    
w tym: od jednostek powiązanych                          -      
                           -      
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem             15 041,00                11 958,00    
w tym: od jednostek powiązanych                        -                             -      
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w tys. zł 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2008 2007 
SprzedaŜ towarów               3 219,00                  4 903,00    
w tym: od jednostek powiązanych                        -                             -      
                         -                             -      
w tym: od jednostek powiązanych                        -                             -      
                         -                             -      
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem               3 219,00                  4 903,00    
w tym: od jednostek powiązanych                        -                             -      
 

w tys. zł PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 2008 2007 
kraj               3 123,00                   4 806,00     
w tym: od jednostek powiązanych                          -       
SprzedaŜ towarów               3 123,00                   4 806,00     
w tym: od jednostek powiązanych                          -       
                           -       
w tym: od jednostek powiązanych                          -       
                           -       
eksport                   96,00                       97,00     
w tym: od jednostek powiązanych                          -       
SprzedaŜ towarów                   96,00                       97,00     
w tym: od jednostek powiązanych                          -       
                           -       
w tym: od jednostek powiązanych                          -       
                           -       
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, razem               3 219,00                   4 903,00     
w tym: od jednostek powiązanych                          -       
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w tys. zł 

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2008 2007 
amortyzacja                 657,00                    495,00    
zuŜycie materiałów i energii                 391,00                    290,00    
usługi obce               4 247,00                  2 540,00    
podatki i opłaty                 116,00                    101,00    
wynagrodzenia               7 190,00                  5 482,00    
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               1 393,00                  1 190,00    
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)                 669,00                    516,00    
                           -      
Koszty według rodzaju, razem             14 663,00                10 614,00    
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych                          -      
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna)                          -      
Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna) -             1 613,00    -             1 189,00    
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -             4 169,00    -             3 240,00    
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów               8 881,00                  6 185,00    
 

w tys. zł 
INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2008 2007 
rozwiązane rezerwy (z tytułu)                        -                             -      
                           -      
pozostałe, w tym:                   35,00                      78,00    
otrzymane odszkodowania                   31,00                      41,00    
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                     34,00    
inne                       4,00                        3,00    
Inne przychody operacyjne, razem                   35,00                      78,00    
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w tys. zł 

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2008 2007 
utworzone rezerwy (z tytułu)                        -                             -      
                         -                             -      
pozostałe, w tym:                   24,00                        3,00    
- darowizny                        -                          2,00    

- wartość netto sprzedanych, zlikwidowanych niefinansowych aktywów trwałych                     1,00                        1,00    

- rezerwa na świadczenia pracownicze                          -      
- zapłacone odszkodowania                        -                             -      
- Inne                   23,00                           -      
Inne koszty operacyjne, razem                   24,00                        3,00    
 

w tys. zł 
PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2008 2007 
z tytułu udzielonych poŜyczek                     4,00                        7,00    
od jednostek powiązanych, w tym:                        -                             -      
od jednostek zaleŜnych                        -                             -      
od jednostek współzaleŜnych                        -                             -      
od jednostek stowarzyszonych                        -                             -      
od znaczącego inwestora                          -      
od jednostki dominującej                          -      
od pozostałych jednostek                     4,00                        7,00    
pozostałe odsetki                 537,00                    151,00    
od jednostek powiązanych, w tym:                          -      
od jednostek zaleŜnych                          -      
od jednostek współzaleŜnych                          -      
od jednostek stowarzyszonych                          -      
od znaczącego inwestora                          -      
od jednostki dominującej                          -      
od pozostałych jednostek                 537,00                    151,00    
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem                 541,00                    158,00    
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w tys. zł 

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2008 2007 
dodatnie róŜnice kursowe                 375,00                      25,00    
zrealizowane                 250,00                      11,00    
niezrealizowane                 125,00                      14,00    
rozwiązane rezerwy (z tytułu)                          -      
                         -                             -      
pozostałe, w tym:                   43,00                           -      
                    43,00                           -      
Inne przychody finansowe, razem                 418,00                      25,00    
 

w tys. zł 
KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2008 2007 
od kredytów i poŜyczek                   37,00                      23,00    
dla jednostek powiązanych, w tym:                          -      
dla jednostek zaleŜnych                          -      
dla jednostek współzaleŜnych                          -      
dla jednostek stowarzyszonych                          -      
dla znaczącego inwestora                          -      
dla jednostki dominującej                          -      
dla innych jednostek                   37,00                      23,00    
pozostałe odsetki                     1,00                        2,00    
dla jednostek powiązanych, w tym:                          -      
dla jednostek zaleŜnych                          -      
dla jednostek współzaleŜnych                          -      
dla jednostek stowarzyszonych                          -      
dla znaczącego inwestora                          -      
dla jednostki dominującej                          -      
dla innych jednostek                     1,00                        2,00    
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem                   38,00                      25,00    
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w tys. zł 

INNE KOSZTY FINANSOWE 2008 2007 
ujemne róŜnice kursowe, w tym:                 300,00                      74,00    
zrealizowane                 249,00                      64,00    
niezrealizowane                   51,00                      10,00    
utworzone rezerwy (z tytułu)                          -      
                           -      
pozostałe, w tym:                   78,00                           -      
                    78,00                           -      
Inne koszty finansowe, razem                 378,00                      74,00    
 

w tys. zł 
PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY 2008 2007 
Zysk (strata) brutto               1 490,00                  2 065,00    

RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -               443,00                      44,00    
przychody niepodatkowe (opodatkowane w 2006)   -                 49,00    
przychody niepodatkowe (róŜnice kursowe) -               125,00    -                 14,00    
Odsetki naliczone w poprzednich latach                     4,00                        1,00    
Naliczone odsetki  -               170,00    -                   6,00    
rozwiązanie odpisu aktualizujacego     
      
      
RóŜnica między amortyzacją bilansową i podatkową -               570,00    -               106,00    
wpłaty na PFRON                 103,00                      86,00    
odsetki budŜetowe                     1,00                        2,00    
nie wypłacone wynagrodzenia                    18,00      
ujemne róŜnice kursowe                   51,00                      10,00    
Składki ZUS za 12/2007 -                 76,00                      76,00    
Składki ZUS za 12/2006   -                 68,00    
Składki ZUS za 12/2008                   82,00      
rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe, pośmiertne                   20,00      
wycena kontraktu terminowego                   78,00      



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 

 
 

 60 

opcje menedŜerskie                   21,00      
wartość netto sprzedanych aktywów trwałych                   28,00      
brak zasilenia rachunku ZFŚS                     4,00                      41,00    
pozostałe                   88,00                      69,00    
darowizna                       2,00    
      
Strata Quantum East Sp. z o.o. -                   6,00      
      
RóŜnice między wynikiem brutto a podstawą opodatkowania Quantum International                   78,00      
      
Podstawa opodatkowania Grupy Kapitałowej               1 131,00      
                         -                             -      
Podstawa opodatkowania               1 131,00                  2 109,00    
darowizna                       2,00    
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym               1 131,00                  2 107,00    
      
Podstawa opodatkowania według 19% (Quantum Software S.A., Quantum East Sp.z o.o.)                 877,00      
      
Podatek dochodowy według stawki 19 %                 167,00                    400,00    
      
Podstawa opodatkowania według 25% (Quantum International)                 254,00      
      
Podatek dochodowy według stawki 25 %                   64,00      
      
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŜki podatku                        -                             -      
Podatek dochodowy bieŜący razem, w tym:                 231,00                    400,00    
wykazany w rachunku zysków i strat     
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny                        -                             -      
dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy                        -                             -      
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w tys. zł 

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2008 2007 

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się róŜnic przejściowych                 108,00    -                 55,00    

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                 108,00    -                 55,00    
 
ZYSK (STRATA) NETTO w tys. zł 
  2008 2007 

zysk (strata) netto jednostki dominującej 1045 1720 

zysk (strata) netto jednostek zaleŜnych 107 0 

zysk (strata) jetto jednostek współzaleŜnych 0 0 

zysk (strata) netto jednostek stowarzyszonych 0 0 
korekty konsolidacyjne 0 0 
Zysk (strata) netto 1152 1720 
 
Dodatkowre 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: 
Rok 2008 
zysk netto 1.117 tys. zł / średnia waŜona liczba akcji zwykłych 1.470.000 szt. = zysk na jedną akcję zwykłą = 0,76 zł 
Rok 2007 
zysk netto 1.720 tys. zł / średnia waŜona liczba akcji zwykłych 1.470.000 szt. = zysk na jedną akcję zwykłą = 1,17 zł 
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PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA 
POŚREDNIA) w tys. zł 
  2008 2007 
Zysk (strata) netto               1 152,00                  1 720,00    
Korekty razem -               598,00    -               379,00    
Zyski (straty) mniejszości                        -                             -      
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności                 657,00                    495,00    
Amortyzacja, w tym: -                 43,00                           -      
odpisy wartości firmy z konsolidacji jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych -               508,00    -               135,00    
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych                   36,00    -                 34,00    
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)                 145,00    -                 39,00    
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej                 265,00    -               265,00    
Zmiana stanu rezerw -               464,00    -               597,00    
Zmiana stanu zapasów -                 18,00                    475,00    
Zmiana stanu naleŜności -               668,00    -               279,00    
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem poŜyczek i kredytów                        -                             -      
Zmiana stanu zobowiazań międzyokresowych                 554,00                  1 341,00    
Inne korekty                        -                              -       
 
 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 

 
 

 63

Dodatkowe noty objaśniające 
 
Informacje o instrumentach finansowych 
 
W Grupie występują następujące instrumenty finansowe: 
 
- środki pienięŜne, 
- naleŜności handlowe, 
- kredyty, 
- zobowiąnia handlowe, 
- udziały w innych jednostkach. 
Wartość bilansowa wyŜej wymienionych instrumentów finansowych jest równa ich wartości 
godziwej. 
 
 
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w 
tym równieŜ udzielonych gwarancjach i poręczeniach (takŜe wekslowych), z 
wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych. 
 
Nie dotyczy 
 
Dane dotyczące zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 
Nie występują takie zobowiązania 
 
Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w danym okresie lub 
przewidzianej do zaniechania w okresie następnym. 
 
Nie dotyczy 
 
 
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne 
potrzeby. 
 
Nie dotyczy 
 
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 
 
Poniesione nakłady inwestycyjne w 2008 roku wynosiły 2.808 tys. zł. planowane wydatki na rok 
2009 r. – 2.753 tys. zł. Grupa nie ponosiła nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska. 
 
 
Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczących 
przeniesienia praw i zobowiązań. 



Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008 

 
 

 64

 
W badanym okresie nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. 
 
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 
W badanym okresie spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć.  
 
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 
 Rok zakończony 

31 grudnia 2008 

Rok zakończony 

31 grudnia 2007 

Zarząd jednostki dominującej 4 4 

Zarząd jednostek z Grupy  (*) 6 0 

Pracownicy umysłowi/ 

Administracja 

128 121 

Pracownicy fizyczni 0 0 

Razem 138 125 

 
 
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 
 
Wysokość wynagrodzeń Członków Zarządu za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 

Nazwisko, imię łączne wynagrodzenie za 

okres 01.01.2008 – 31.12.2008 w PLN 

 

Hatala Tomasz 161 123 

OŜóg Bogusław 103 378 

Jędra Marek 130 628 

Mnich Tomasz 157 979,5 

 

Wysokość wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej za okres 01.01.2008 – 31.12.2008 

Nazwisko, imię łączne wynagrodzenie za 

okres 01.01.2008 – 31.12.2008 w PLN 

 

Kutyła Leopold 3000,00 
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Polończyk Tomasz 27 041,41 

Nadolska Anna 0,00 

Gaertner Henryk 2000,00 

Majewski Jerzy 3000,00 

 
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. 
 
 
W badanym okresie Spółka nie udzieliła kredytów, poŜyczek, gwarancji ani poręczeń osobom 
zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim. 
 
 
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 31.12..2009r. nie zaistniały istotne zdarzenia, których nie 
uwzględniono w sprawozdaniu finansowym. 
 
Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i 
zakresie przejęcia aktywów i pasywów 
 
Spółka nie posiada prawnego poprzednika. 
 
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 
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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. 
 
Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi. 
 
Nie wystąpiło 
 
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 sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik 
finansowy i rentowność 
 

Skutki przejścia na MSSF na dzień 01.01.2007. 

POZYCJA BILANSU 
Ustawa o 

rachunkowości 

Skutki 
przejścia 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 
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  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 
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. Zobowiązania 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. Zobowiązania krótkoterminowe 1344 0 1344 

1. Kredyty i poŜyczki 400 0 400 
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  1.1. wobec jednostek powiązanych       

  1.2. wobec pozostałych jednostek 400 0 400 

2. Zobowiazania 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 pracowinczych 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 
 

Uzgodnienie kapitału własnego 01.01.2007 

Kapitał własny przed korektami 3148 

    

Korekta stawek amortyzacyjnych 265 

    

Kapitał własny po korektach 3413 
 

Skutki przejścia na MSSF na dzień 31.12.2007. 

POZYCJA BILANSU 
Ustawa o 

rachunkowości 

Skutki 
przejścia na 

MSSF MSSF 

        

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       
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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)       

 I.2. Kapitał udziałowców mniejszościowych       

II. Zobowiązania 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       
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  5.2. wobec pozostałych jednostek 184 0 184 

6. Pozostałe zobowiązania       

  6.1. wobec jednostek powiązanych       

  6.2. wobec pozostałych jednostek       

III. Zobowiązania 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 
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31.12.2007 

UoR 

Skutki 
przejścia 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 

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 
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 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 
 
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. 
 
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 
 
Niepewność nie występuje 
 
 
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 (firmę) 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 ujemną 
wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub 
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) 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 dotyczy 
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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 
 
Nie dotyczy 
 
 
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 
 
Quantum software SA sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 
Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd i podpisane przez 
wszystkich Członków Zarządu w dniu 15 kwietnia 2009 roku. 
 
 

Podpisy Członków Zarządu   Osoba odpowiedzialna za prowadzenie  
ksiąg rachunkowych 

 
Tomasz Hatala     Główny Księgowy 
Bogusław OŜóg 
Marek Jędra 
Tomasz Mnich 

 


