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Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego (równieŜ przeliczone na euro)  

w tys. zł w tys. euro WYBRANE DANE 
FINANSOWE 
zawierające 
podstawowe pozycje 
półrocznego 
skonsolidowanego 
sprawozdania 
finansowego 

okres od 
2009-01-01 do 
2009-06-30 

okres od 
2008-01-01 do 
2008-06-30 

okres od 
2009-01-01 do 
2009-06-30 

okres od 
2008-01-01 
do 2008-06-

30 

Przychody netto ze 
sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 

9 254  8 720 2 048 2 507 

Zysk (strata) z 
działalności operacyjnej 

-421   513 -93 148 

Zysk (strata) brutto -181   760 -40 219 
Zysk (strata) netto -207   604 -46 174 
Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
operacyjnej 

692   255 153 73 

Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
inwestycyjnej 

-1 468 - 1 226 -325 -353 

Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
finansowej 

-220   0 -49 0 

Przepływy pienięŜne 
netto, razem 

-996 -  971 -220 -279 

Aktywa, razem 19 381  18 709 4 336 5 578 
Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 

2 940  2 650 658 790 

Zobowiązania 
długoterminowe 

201   142 45 42 

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

2191  2 330 490 695 

Kapitał własny 16 441  16 059 3 678 4 788 
Kapitał zakładowy 735   735 164 219 
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) 

-  0,14   0,41 -0,03 0,12 

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

-  0,14   0,41 -0,03 0,12 

Wartość księgowa na 
jedną akcję (w zł/EUR) 

  11,18   10,92 3 3,26 

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

-  -  -  -  

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

- - - - 



  Raport za I półrocze 2009 r .  
 

 4 

Zasady przeliczania podstawowych pozycji półrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego na EURO. 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od I do VIII wykorzystano 
średnią arytmetyczną wyliczoną na podstawie średnich kursów  NBP obowiązujących na ostatni 
dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie: 
 
Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 – 4,5184 zł 
Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008 –  3,4776 zł 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od IX do XVIII 
wykorzystano średni kurs NBP obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania. 
I półrocze 2009 –  4,4696 zł   
I półrocze 2008 –  3,3542 zł  
 
średnie kursy wymiany złotego w  
stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem 

      

okres średni kurs okresu najniŜszy kurs w 
okresie 

najwyŜszy kurs w 
okresie 

kurs na ostatni 
dzień okresu 

I pół. 2009 4,5184 3,917 4,8999 4,4696 

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

 

Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego jednostkowego 
sprawozdania finansowego (równieŜ przeliczone na euro)  

w tys. zł w tys. euro WYBRANE DANE 
FINANSOWE 
zawierające 
podstawowe pozycje 
półrocznego 
jednostkowego  
sprawozdania 
finansowego 

okres od 
2009-01-01 do 
2009-06-30 

okres od 
2008-01-01 do 
2008-06-30 

okres od 
2009-01-01 do 
2009-06-30 

okres od 
2008-01-01 
do 2008-06-

30 

Przychody netto ze 
sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 

8 264  8 590 1 829 2 470  

Zysk (strata) z 
działalności operacyjnej 

-394   501 -87 144  

Zysk (strata) brutto -123   743 -27 214  

Zysk (strata) netto -118   598 -26 172  

Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
operacyjnej 

628   50 139 14  

Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
inwestycyjnej 

-1 442 - 1 371 -319 -394  

Przepływy pienięŜne 
netto z działalności 
finansowej 

-202 -  17 -45 -5  

Przepływy pienięŜne 
netto, razem 

-1 016 - 1 338 -225 -385  

Aktywa, razem 18 830  18 570 4 213 5 536  



  Raport za I półrocze 2009 r .  
 

 5 

Zobowiązania i rezerwy 
na zobowiązania 

2 403  2 547 538 759  

Zobowiązania 
długoterminowe 

405   142 91 42  

Zobowiązania 
krótkoterminowe 

1 998  2 227 447 664  

Kapitał własny 16 427  16 023 3675 4 777  

Kapitał zakładowy 735   735 164 219  

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) 

  0,22   1,12 0,05 0,32  

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

  0,22   1,12 0,05 0,32  

Wartość księgowa na 
jedną akcję (w zł/EUR) 

  11,17   10,90 3 3,25  

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

- - - - 

 

Zasady przeliczania podstawowych pozycji półrocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego na EURO. 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od I do VIII wykorzystano 
średnią arytmetyczną wyliczoną na podstawie średnich kursów  NBP obowiązujących na ostatni 
dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie: 
 
Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2009 do 30.06.2009 – 4,5184 zł 
Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2008 do 30.06.2008 –  3,4776 zł 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od IX do XVIII 
wykorzystano średni kurs NBP obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania. 
I półrocze 2009 –  4,4696 zł   
I półrocze 2008 –  3,3542 zł  
 
średnie kursy wymiany złotego w  
stosunku do euro w okresie objętym sprawozdaniem 

      

okres średni kurs okresu najniŜszy kurs w 
okresie 

najwyŜszy kurs w 
okresie 

kurs na ostatni 
dzień okresu 

I pół. 2009 4,5184 3,917 4,8999 4,4696 

I pół. 2008 3,4776 3,3542 3,6577 3,3542 
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Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
 
Niniejsze Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy („Śródroczne 
Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowym 
Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość Finansowa („MSR 
34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi zastosowanie do 
śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię Europejską, opublikowanymi i 
obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania 
Finansowego.  
 
 
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. Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I 
półrocze 2009 roku sporządzone zostało przy załoŜeniu kontynuacji działalności gospodarczej.  
  
Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2009 roku sporządzone 
zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi 
przez prawo Unii Europejskiej. Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za I 
półrocze 2009 oraz porównywalne dane finansowe za I półrocze 2008. Nie wystąpiły Ŝadne 
zastrzeŜenia w opiniach podmiotów uprawnionych do przeglądu sprawozdań finansowych 
dotyczące sprawozdania finansowego za rok bieŜący oraz sprawozdania którego dane zostały 
zamieszczone jako porównywalne. 
 
Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2009 roku sporządzone 
zostało w złotych polskich z zaokrągleniem do pełnych tysięcy. 
 
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. 
 
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. 
 



  Raport za I półrocze 2009 r .  
 

 7 

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. 
 
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 uznawane jako warunek nabycia 
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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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Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  

SKONSOLIDOWANY BILANS 
 

POZYCJA BILANSU półrocze /2009 31.12.2008 półrocze/ 2008 

  w tys. zł   

AKTYWA        
I. Aktywa Trwałe 7617,00 5391,00 4 472,00 
1. Rzeczowe aktywa trwałe 1807,00 1849,00 1 566,00 
2. Nieruchomości inwestycyjne 0,00 0,00   
3. Wartości niematerialne, w tym: 5612,00 3461,00 2843,00 
  - wartość firmy 1,00 0,00 0,00 
4. Inwestycje rozliczane metodą 
praw własności 

0,00 0,00 0,00 

5. Aktywa finansowe 
długoterminowe 

152,00 1,00 5,00 

  5.1. w jednostkach powiązanych 148,00 0,00 0,00  
  5.2. w pozostałych jednostkach 4,00 1,00 5,00 
6. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5 
7. Pozostałe naleŜności 
długoterminowe 

42,00 42,00 42,00 

7.1. od jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00  
7.2. od pozostałych jednostek 42,00 42,00 42,00 
8. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

4,00 38,00 16,00 

  8.1. Aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

4,00 38,00 16,00 

  8.2. Inne rozliczenia 
międzyokresowe 

0,00 0,00 0,00  

9. Aktywa z tytułu programów 
emerytalnych 

0,00 0,00 0,00  

II. Aktywa Obrotowe 11764,00 13430,00 14237,00 
1. Zapasy 32,00 0,00 94,00 
2. NaleŜności z tytułu dostaw i usług 
ora pozostałe naleŜności 

3703,00 3120,00 3457,00 

  2.1. od jednostek powiązanych 98,00 0,00 0,00  
  2.2. od pozostałych jednostek 3605,00 3120,00 3457,00 
3. Podatek dochodowy bieŜący 0,00 0,00 0,00  
4. Krótkoterminowe aktywa 
finansowe 

20,00 33,00 49,00 

   4.1. w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 0,00  
   4.2. w pozostałych jednostkach 20,00 33,00 49,00 

5. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 0,00  

6. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

130,00 1379,00 1281,00 

7. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 7879,00 8898,00 9356,00 

8. Aktywa trwałe przeznaczone do 
sprzedaŜy (działalność zaniechana) 

0,00 0,00 0,00  

A k t y w a,  r a z e m 19381,00 18821,00 18709,00 
        



  Raport za I półrocze 2009 r .  
 

 10 

PASYWA       

I. Kapitał własny ogółem 16441,00 16704,00 16059,00 
 I.1. Kapitał własny 16351,00 16614,00 16042,00  
1. Kapitał zakładowy 735,00 735,00 735,00  
Kapitał warunkowy 74,00 21,00 0,00  
2. NaleŜne wpłaty na kapitał 
zakładowy (wielkość ujemna) 

0,00 0,00 0,00  

3. Akcje (udziały) własne (wielkość 
ujemna) 

0,00 0,00 0,00  

4. Kapitał zapasowy 15441,00 14396,00 14396,00  
5. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00  
6. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00  
7. RóŜnice kursowe 6,00 16,00 10,00  
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 389,00 294,00 294,00  
9. Zysk (strata) netto -294,00 1152,00 607,00  

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

0,00 0,00 0,00  

 I.2. Kapitał udziałowców 
mniejszościowych 

90,00 90,00 17,00  

II. Zobowiązania 
długoterminowe 

406,00 496,00 288,00  

1. Rezerwa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego 

108,00 148,00 69,00  

2. Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne  

97,00 96,00 77,00  

3. Pozostałe rezerwy  0,00 0,00 0,00  
4. Dotacje rządowe 0,00 0,00 0,00  
5. Zobowiązania finansowe 201,00 252,00 142,00  

  5.1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00  

  5.2. wobec pozostałych jednostek 201,00 252,00 142,00  

6. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 0,00  

  6.1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00  

  6.2. wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00  

III. Zobowiązania 
krótkoterminowe 

2534,00 1621,00 2362,00  

1. Zobowiązania finansowe 2162,00 1578,00 2292,00  

  1.1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00  

  1.2. wobec pozostałych jednostek 2162,00 1578,00 2292,00  

a) kredyty i poŜyczki 218,00 248,00 214,00  
b) z tytułu dostaw i usług 1186,00 688,00 1433,00  
c) z tytułu podatków, ubezpieczeń 653,00 518,00 568,00  
d) inne 105,00 124,00 77,00  
2. Pozostałe zobowiązania 29,00 16,00 38,00  

  2.1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00  

  2.2. wobec pozostałych jednostek 29,00 16,00 38,00  
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3. Podatek dochodowy bieŜący 0,00 0,00 0,00  
4. Rezerwa na świadczenia 
emerytalne i podobne 

2,00 2,00 2,00  

5. Pozostałe rezerwy 341,00 25,00 30,00  
  5.1. dotacje rządowe 0,00 0,00 0,00  
  5.2. rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

0,00 0,00 0,00  

  5.3. rozliczenia międzyokresowe 
kosztów 

341,00 25,00 30,00  

6. Zobowiązania związane z 
aktywami trwałymi do sprzedaŜy 
(działalność zaniechana) 

0,00 0,00 0,00  

Pasywa razem 19381,00 18821,00 18709,00  
        
Wartość księgowa 16351,00 16614,00 16059,00  

Liczba akcji (w szt.) 

1470000,00 1470000,00 1470000  

Wartość księgowa na jedną akcję  11,12 11,30 10,92  

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1470000,00 1470000,00 1470000  

Rozwodniona wartość księgowa 
na jedną akcję 

11,12 11,30 10,92  

 
 
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK  ZYSKÓW I STRAT 
 
  w tys. 

  I półrocze / 2009 I półrocze / 2008 

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

9254,00 8 720,00 

od jednostek powiązanych 154,00 - 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów i usług 8136,00 6 803,00 

Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i 
materiałów 

1119,00 1 917,00 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

6899,00 5 523,00 

jednostkom powiązanym 0,00 0,00  

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5888,00 3 925,00 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1010,00 1 598,00 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 2356,00 3 197,00 

Koszty sprzedaŜy 947,00 634,00 

Koszty ogólnego zarządu 1678,00 2 052,00 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy -269,00 511,00 

Pozostałe przychody operacyjne 27,00 7,00 
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Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00 0,00  

Dotacje 0,00 0,00  

Inne przychody operacyjne 27,00 7,00 

Pozostałe koszty operacyjne 180,00 5,00 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 180,00 0,00  

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00 0,00  

Inne koszty operacyjne 0,00 5,00 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -421,00 513,00 

Przychody finansowe 328,00 308,00 

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00 0,00  

od jednostek powiązanych 0,00 0,00  

Odsetki, w tym: 218,00 272,00 

od jednostek powiązanych 0,00 0,00  

Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 20,00 

Aktualizacja wartości inwestycji 78,00 16,00 

Inne 32,00 0,00  

Koszty finansowe 89,00 61,00 

Odsetki w tym: 38,00 14,00 

dla jednostek powiązanych 0,00 0,00  

Strata ze zbycia inwestycji 51,00 0,00  

Aktualizacja wartości inwestycji 0,00 0,00  

Inne 0,00 47,00 

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

0,00 0,00  

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -181,00 760,00 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00 0,00 
Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 

Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 

Odpis wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 

0,00 0,00 

Odpis ujemnej wartości firmy jednostek 
podporządkowanych 

0,00 0,00 

Zysk (strata) brutto -181,00 760,00 

Podatek dochodowy 25,00 153,00 

część bieŜąca 30,00 101,00 

część odroczona -5,00 52,00 

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0,00 0,00  
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Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 

-87,00 0,00  

(Zyski) straty mniejszości -6,00 3,00 

Zysk (strata) netto -288,00 604,00 

      

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 224 1 656,00 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1470000,00 1 470 000,00 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,15  1,13 
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji 
zwykłych (w szt.) 

1470000,00 1 470 000,00 

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

0,15 1,13 

 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM  
 
  I półrocze / 2009 rok 2008 I półrocze / 2008 

Kapitał  własny na początek 
okresu (BO) 

16704,00 15423,00 15423,00 

zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 

korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 

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

16704,00 15423,00 15423,00 

Kapitał zakładowy na początek 
okresu 

735,00 735,00 735,00 

Zmiany kapitału zakładowego 0,00 0,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

emisji akcji (wydania udziałów) 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

umorzenia akcji (udziałów) 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 
Kapitał zakładowy na koniec 
okresu 

735,00 735,00 735,00 

Kapitał warunkowy na początek  
okresu 

21,00 0,00 0,00 

Zmiany kapitału warunkowego 53,00 0,00 21,00 

zwiększenia (z tytułu) 53,00 0,00 21,00 
Kapitał warunkowy na koniec 
okresu 

75,00 0,00 21,00 

NaleŜne  wpłaty na kapitał 
zakładowy na początek  okresu 

0,00 0,00 0,00 
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Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał 
zakładowy 

0,00 0,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

NaleŜne wpłaty na kapitał  
zakładowy na koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 

Akcje (udziały) własne na 
początek okresu 

0,00 0,00 0,00 

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0,00 0,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 
Akcje (udziały) własne na koniec 
okresu 

0,00 0,00 0,00 

Kapitał  zapasowy na początek 
okresu 

14396,00 12750,00 12750,00 

Zmiany kapitału zapasowego 1045,00 1646,00 1646,00 

zwiększenia (z tytułu) 1045,00 1646,00 1646,00 
emisji akcji powyŜej wartości 
nominalnej 

0,00 0,00 0,00 

z podziału zysku (ustawowo) 0,00 0,00 0,00 
z podziału zysku (ponad 
wymaganą ustawowo minimalną 
wartość) 

1045,00 1646,00 1646,00 

  0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 
Kapitał zapasowy na koniec 
okresu 

15441,00 14396,00 14396,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny na 
początek okresu 

0,00 0,00 0,00 

Zmiany kapitału z aktualizacji 
wyceny 

0,00 0,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

Kapitał z aktualizacji wyceny na 
koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 
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Pozostałe kapitały rezerwowe na 
początek okresu 

0,00 0,00 0,00 

Zmiany pozostałych kapitałów 
rezerwowych 

0,00 0,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały rezerwowe na 
koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 

RóŜnice kursowe z przeliczenia 
jednostek podporządkowanych 

6,00 16,00 10,00 

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na 
początek okresu 

1434,00 1940,00 1940,00 

Zysk z lat ubiegłych na początek 
okresu 

1486,00 1987,00 1987,00 

zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 

korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 

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

1486,00 1987,00 1987,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

podziału zysku z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 1045,00 0,00 1646,00 

  0,00 1646,00 1646,00 
Zysk z lat ubiegłych na koniec 
okresu 

441,00 341,00 341,00 

Strata z lat ubiegłych na początek 
okresu 

52,00 -47,00 -47,00 

zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 

korekty błędów podstawowych 0,00 0,00 0,00 

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

52,00 -47,00 -47,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

przeniesienia straty z lat ubiegłych 
do pokrycia 

0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

  0,00 0,00 0,00 

Strata z lat ubiegłych na koniec 52,00 -47,00 -47,00 
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okresu 

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na 
koniec okresu 

389,00 294,00 294,00 

Wynik netto -294,00 1152,00 607,00 

zysk netto 0,00 1152,00 607,00 

strata netto -294,00     

odpisy z zysku 0,00     
Kapitał  własny na koniec okresu 
(BZ ) 

16441,00 16704,00 16042,00 

Zmiany kapitału udziałowców 
mniejszościowych 

0,00 90,00 0,00 

zwiększenie 0,00 90,00 0,00 
nabycie udziałów w jednostkach 
zaleŜnych 

0,00 90,00 0,00 

Kapitał mniejszościowy 90,00 90,00 17,00 
Kapitał  własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku 
(pokrycia straty) 

16441,00 16704,00 16059,00 

 
 
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 
 
 w tys. zł 

  I półrocze /2009 I półrocze / 2008 

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

    

(metoda pośrednia)     

Zysk (strata) netto -294,00 607,00 

Korekty razem 986,00 -352,00 

Zyski (straty) mniejszości 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

Amortyzacja, w tym: 491,00 327,00 

odpisy wartości firmy jednostek 
podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy 
jednostek podporządkowanych 

0,00 0,00 

(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 8,00 23,00 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -22,00 -257,00 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1064,00 -37,00 

Zmiana stanu rezerw -39,00 46,00 

Zmiana stanu zapasów -33,00 171,00 

Zmiana stanu naleŜności -495,00 -767,00 
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Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem poŜyczek i  kredytów 

541,00 684,00 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1599,00 -542,00 

Inne korekty 0,00   

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

692,00 255,00 

Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności inwestycyjnej 

    

Wpływy 776,00 331,00 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 

46,00   

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

    

Z aktywów finansowych, w tym: 694,00 239,00 

w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 0,00 0,00 

odsetki 0,00 0,00 

inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

w pozostałych jednostkach 694,00 239,00 

zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 23,00 0,00 

odsetki 144,00 0,00 

inne wpływy z aktywów finansowych 527,00 239,00 

Inne wpływy inwestycyjne 36,00 92,00 

Wydatki 2243,00 1557,00 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 

1557,00 1539,00 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 

0,00 0,00 

Na aktywa finansowe, w tym: 260,00 18,00 

w jednostkach powiązanych 246,00 0,00 

nabycie aktywów finansowych 246,00 0,00 

udzielone poŜyczki długoterminowe 0,00 0,00 

w pozostałych jednostkach 15,00 18,00 

nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

udzielone poŜyczki długoterminowe 15,00 18,00 
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Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone 
mniejszości 

0,00 0,00 

Inne wydatki inwestycyjne 427,00 0,00 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 

-1468,00 -1226,00 

Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności finansowej 

    

Wpływy 130,00 180,00 

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

0,00 17,00 

Kredyty i poŜyczki 73,00 160,00 

Emisja dłuŜnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

Inne wpływy finansowe 57,00 3,00 

Wydatki 349,00 180,00 

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0,00 0,00 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

Spłaty kredytów i poŜyczek 154,00 166,00 

Wykup dłuŜnych papierów wartościowych 0,00 0,00 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00 

Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu 
finansowego 

21,00 0,00 

Odsetki 16,00 14,00 

Inne wydatki finansowe 158,00 0,00 

Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej (I-II) 

-220,00 0,00 

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

-996,00 -971,00 

Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w 
tym: 

-994,00 -976,00 

zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu 
róŜnic kursowych 

1,00 -5,00 

Środki pienięŜne na początek okresu 8882,00 10332,00 
Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w 
tym: 

7887,00 9356,00 

o ograniczonej moŜliwości dysponowania 26,00 3,00 
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Skrócone sprawozdanie finansowe Emitenta 
 
BILANS 

POZYCJA BILANSU I półrocze 2009 31.12.2008 I półrocze /2008 

   w tys. zł  

AKTYWA        

I. Aktywa Trwałe 7755,00 5458,00 4617,00 

1. Rzeczowe aktywa trwałe 1635,00 1742,00 1531,00 

2. Nieruchomości inwestycyjne 0,00  0,00  0,00  

3. Wartości niematerialne, w tym: 4350,00 3455,00 2843,00 

  - wartość firmy 0,00  0,00  0,00  

4. Inwestycje rozliczane metodą praw 
własności 

0,00  0,00  0,00  

5. Aktywa finansowe długoterminowe 1724,00 181,00 185,00 

  5.1. w jednostkach powiązanych 1720,00 180,00 180,00 

  5.2. w pozostałych jednostkach 4,00 1,00 5,00 

6. Inne inwestycje długoterminowe 0,00  0,00  0,00  

7. Pozostałe naleŜności długoterminowe 42,00 42,00 42,00 

  7.1. od jednostek powiązanych 0,00   0,00   0,00   

  7.2. od pozostałych jednostek 42,00 42,00 42,00 

8. Długoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

4,00 38,00 16,00 

  8.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

4,00 38,00 16,00 

  8.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00   0,00   0,00   

9. Aktywa z tytułu programów emerytalnych 0,00   0,00   0,00   

II. Aktywa Obrotowe 11075,00 13018,00 13953,00 

1. Zapasy 6,00 0,00 94,00 

2. NaleŜności z tytułu dostaw i usług ora 
pozostałe naleŜności 

3441,00 3113,00 3540,00 

  2.1. od jednostek powiązanych 368,00 150,00 107,00 

  2.2. od pozostałych jednostek 3073,00 2963,00 3433,00 

3. Podatek dochodowy bieŜący 0,00   0,00   0,00   

4. Krótkoterminowe aktywa finansowe 20,00 33,00 49,00 

   4.1. w jednostkach powiązanych 0,00   0,00   0,00   

   4.2. w pozostałych jednostkach 20,00 33,00 49,00 

5. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00   0,00   0,00   

6. Krótkoterminowe rozliczenia 
międzyokresowe 

130,00 1379,00 1281,00 
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7. Środki pienięŜne i ich ekwiwalenty 7478,00 8493,00 8989,00 

8. Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy 
(działalność zaniechana) 

0,00   0,00   0,00   

Aktywa  razem 18830,00 18476,00 18570,00 

        

PASYWA       

I. Kapitał własny ogółem 16427,00 16491,00 16023,00 

 I.1. Kapitał własny 16427,00 16491,00 16023,00 

1. Kapitał zakładowy 735,00 735,00 735,00 

Kapitał warunkowy 75,00 21,00 0,00 

2. NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy 
(wielkość ujemna) 

0,00 0,00 0,00 

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0,00 0,00 0,00 

4. Kapitał zapasowy 15441,00 14396,00 14396,00 

5. Pozostałe kapitały rezerwowe 0,00 0,00 0,00 

6. Kapitał z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 0,00 

7. RóŜnice kursowe 0,00 0,00 0,00 

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych 294,00 294,00 294,00 

9. Zysk (strata) netto -118,00 1045,00 598,00 

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

0,00 0,00 0,00 

 I.2. Kapitał udziałowców 
mniejszościowych 

0,00 0,00 0,00 

II. Zobowiązania długoterminowe 405,00 496,00 288,00 

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 

108,00 148,00 69,00 

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne  

96,00 96,00 77,00 

3. Pozostałe rezerwy  0,00 0,00 0,00 

4. Dotacje rządowe 0,00 0,00 0,00 

5. Zobowiązania finansowe 201,00 252,00 142,00 

  5.1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

  5.2. wobec pozostałych jednostek 201,00 252,00 142,00 

6. Pozostałe zobowiązania 0,00 0,00 0,00 

  6.1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

  6.2. wobec pozostałych jednostek 0,00 0,00 0,00 

III. Zobowiązania krótkoterminowe 1998,00 1489,00 2259,00 

1. Zobowiązania finansowe 1626,00 1446,00 2189,00 

  1.1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00 0,00 

  1.2. wobec pozostałych jednostek 1626,00 1446,00 2189,00 

a) kredyty i pozyczki 218,00 249,00 214,00 
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b) z tytułu dostaw i usług 650,00 592,00 1337,00 

c) z tytułu podatków, ubezpieczeń 653,00 482,00 560,00 

d) inne 105,00 123,00 78,00 

2. Pozostałe zobowiązania 29,00 16,00 38,00 

  2.1. wobec jednostek powiązanych 0,00 0,00   

  2.2. wobec pozostałych jednostek 29,00 16,00 38,00 

3. Podatek dochodowy bieŜący 0,00 0,00 0,00 

4. Rezerwa na świadczenia emerytalne i 
podobne 

2,00 2,00 2,00 

5. Pozostałe rezerwy 341,00 25,00 30,00 

  5.1. dotacje rządowe 0,00 0,00 0,00 

  5.2. rozliczenia międzyokresowe 
przychodów 

310,00 0,00 0,00 

  5.3. rozliczenia międzyokresowe kosztów 31,00 25,00 30,00 

6. Zobowiązania związane z aktywami 
trwałymi do sprzedaŜy (działalność 
zaniechana) 

0,00   0,00 0,00   

Pasywa  razem 18830,00 18476,00 18570,00 

        

Wartość księgowa 16427,00 16491,00 16023,00 

Liczba akcji (w szt.) 1470000,00 1470000,00 1470000,00 

Wartość księgowa na jedną akcję  11,17 11,22 10,90 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1470000,00 1470000,00 1470000,00 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję 

11,17 11,22 10,90 
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RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKOWY 
 
 w tys. zł 
  I półrocze /2009 I półrocze / 2008 
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 
i materiałów, w tym: 

8264,00 8590,00 

od jednostek powiązanych 518,00 100,00 

Przychody netto ze sprzedaŜy produktów i usług 7517,00 6685,00 
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i 
materiałów 

747,00 1905,00 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym: 

6100,00 5514,00 

jednostkom powiązanym 0,00  0,00 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5363,00 3925,00 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 737,00 1589,00 

Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy 2164,00 3076,00 

Koszty sprzedaŜy 914,00 576,00 

Koszty ogólnego zarządu 1496,00 2002,00 

Zysk (strata) ze sprzedaŜy -246,00 498,00 

Pozostałe przychody operacyjne 32,00 7,00 

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0,00  0,00 

Dotacje 0,00  0,00 

Inne przychody operacyjne 32,00 7,00 

Pozostałe koszty operacyjne 180,00 4,00 

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 180,00   

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00  0,00 

Inne koszty operacyjne 0,00  4,00 

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -394,00 501,00 

Przychody finansowe 337,00 307,00 

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0,00  0,00 

od jednostek powiązanych 0,00  0,00 

Odsetki, w tym: 214,00 271,00 

od jednostek powiązanych 0,00  0,00 

Zysk ze zbycia inwestycji 0,00  20,00 

Aktualizacja wartości inwestycji 78,00 16,00 

Inne 45,00 0,00  

Koszty finansowe 66,00 65,00 

Odsetki w tym: 15,00 14,00 

dla jednostek powiązanych 0,00  0,00 

Strata ze zbycia inwestycji 51,00   

Aktualizacja wartości inwestycji 0,00  0,00 

Inne 0,00  51,00 

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -123,00 743,00 

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0,00  0,00 
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Zyski nadzwyczajne 0,00  0,00 

Straty nadzwyczajne 0,00  0,00 

Zysk (strata) brutto -123,00 743,00 

Podatek dochodowy -5,00 145,00 

część bieŜąca 0,00  92,00 

część odroczona -5,00 53,00 
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 

0,00 0,00  

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

0,00 0,00  

Zysk (strata) netto -118,00 598,00 

      

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 329,00 1650,00 

Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1470000,00 1470000,00 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,22 1,12 
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji 
zwykłych (w szt.) 

1470000,00 1470000,00 

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

0,22 1,12 

 



  Raport za I półrocze 2009 r .  
 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM JEDNOSTKOWE 
 
 w tys. zł 
  I półrocze /2009 rok 2008 I półrocze / 2008 

Kapitał  własny na początek 
okresu (BO) 

16491,00 15423,00 15423,00 

zmiany przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 

korekty błędów 
podstawowych 

0,00 0,00 0,00 

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

16491,00 15423,00 15423,00 

Kapitał zakładowy na 
początek okresu 

735,00 735,00 735,00 

Zmiany kapitału 
zakładowego 

0,00 0,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

emisji akcji (wydania 
udziałów) 

0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

umorzenia akcji (udziałów) 0,00 0,00 0,00 

Kapitał zakładowy na 
koniec okresu 

735,00 735,00 735,00 

Kapitał warunkowy na 
początek  okresu 

21,00 0,00  0,00 

Zmiany kapitału 
warunkowego 

54,00 21,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 54,00 21,00 0,00 

Kapitał warunkowy na 
koniec okresu 

75,00 21,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu wpłat 
akcjonariuszy) 

 0,00 0,00 

NaleŜne  wpłaty na kapitał 
zakładowy na początek  
okresu 

0,00 0,00 0,00 

Zmiany naleŜnych wpłat na 
kapitał zakładowy 

0,00 0,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 
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NaleŜne wpłaty na kapitał  
zakładowy na koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 

Akcje (udziały) własne na 
początek okresu 

0,00 0,00 0,00 

Zmiany akcji (udziałów) 
własnych 

0,00 0,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

Akcje (udziały) własne na 
koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 

Kapitał  zapasowy na 
początek okresu 

14396,00 12750,00 12750,00 

Zmiany kapitału 
zapasowego 

1045,00 1646,00 1646,00 

zwiększenia (z tytułu) 1045,00 1646,00 1646,00 

emisji akcji powyŜej wartości 
nominalnej 

0,00 0,00 0,00 

z podziału zysku 
(ustawowo) 

0,00 0,00 0,00 

z podziału zysku (ponad 
wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 

1045,00 1646,00 1646,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

pokrycia straty 0,00 0,00 0,00 

Kapitał zapasowy na koniec 
okresu 

15441,00 14396,00 14396,00 

Kapitał z aktualizacji 
wyceny na początek okresu 

0,00 0,00 0,00 

Zmiany kapitału z 
aktualizacji wyceny 

0,00 0,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

zbycia środków trwałych 0,00 0,00 0,00 

Kapitał z aktualizacji 
wyceny na koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 

Pozostałe kapitały 
rezerwowe na początek 
okresu 

0,00 0,00 0,00 

Zmiany pozostałych 
kapitałów rezerwowych 

0,00 0,00 0,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 
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Pozostałe kapitały 
rezerwowe na koniec okresu 

0,00 0,00 0,00 

Zysk  (strata) z lat ubiegłych 
na początek okresu 

1339,00 1940,00 1940,00 

Zysk z lat ubiegłych na 
początek okresu 

1386,00 1987,00 1987,00 

zmiany przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 

korekty błędów 
podstawowych 

0,00 0,00 0,00 

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

1386,00 1987,00 1987,00 

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

podziału zysku z lat 
ubiegłych 

0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 1045,00  1646,00 1646,00 

podział zysku  1045,00 1646,00 1646,00 

Zysk z lat ubiegłych na 
koniec okresu 

341,00 341,00 341,00 

Strata z lat ubiegłych na 
początek okresu 

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

zmiany przyjętych zasad 
(polityki) rachunkowości 

0,00 0,00 0,00 

korekty błędów 
podstawowych 

0,00 0,00 0,00 

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

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

zwiększenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

przeniesienia straty z lat 
ubiegłych do pokrycia 

0,00 0,00 0,00 

zmniejszenia (z tytułu) 0,00 0,00 0,00 

Strata z lat ubiegłych na 
koniec okresu 

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

Zysk  (strata) z lat ubiegłych 
na koniec okresu 

294,00 294,00 294,00 

Wynik netto -118,00 1045,00 598,00 

zysk netto 0,00  1045,00 598,00 

strata netto -118,00 0,00  0,00  
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odpisy z zysku 0,00  0,00  0,00  

Kapitał  własny na koniec 
okresu (BZ ) 

16427,00 16491,00 16023,00 

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

0,00 0,00 0,00 

 
 
JEDNOSTKOWY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 
 

    w tys. zł 

  I półrocze /2009 I półrocze / 2008 
Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej  (I-II) - 
metoda bezpośrednia 

    

(metoda pośrednia)     
Zysk (strata) netto -118,00 598,00 

Korekty razem 746,00 -548,00 

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

0,00 0,00 

Amortyzacja 472,00 327,00 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic 
kursowych 

1,00 5,00 

Odsetki i udziały w zyskach 
(dywidendy) 

-199,00 -257,00 

(Zysk) strata z działalności 
inwestycyjnej 

-1064,00 -37,00 

Zmiana stanu rezerw -39,00 47,00 

Zmiana stanu zapasów -6,00 171,00 

Zmiana stanu naleŜności -329,00 -851,00 

Zmiana stanu zobowiązań 
krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i  kredytów 

310,00 589,00 

Zmiana stanu rozliczeń 
międzyokresowych 

1599,00 -542,00 

Inne korekty 0,00 0,00 
Przepływy pienięŜne netto z 
działalności operacyjnej (I+/-II) - 
metoda pośrednia 

628,00 50,00 

Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności inwestycyjnej 

    

Wpływy 776,00 331,00 
Zbycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

46,00   
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Zbycie inwestycji w nieruchomości 
oraz wartości niematerialne i prawne 

0,00 0,00 

Z aktywów finansowych, w tym: 694,00 239,00 

w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 

zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

spłata udzielonych poŜyczek 
długoterminowych 

0,00 0,00 

odsetki 0,00 0,00 

inne wpływy z aktywów finansowych 0,00 0,00 

w pozostałych jednostkach 694,00 239,00 

zbycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

dywidendy i udziały w zyskach 0,00 0,00 

spłata udzielonych poŜyczek 
długoterminowych 

23,00 0,00 

odsetki 144,00 0,00 

inne wpływy z aktywów finansowych 527,00 239,00 

Inne wpływy inwestycyjne 36,00 92,00 

Wydatki 2218,00 1702,00 
Nabycie wartości niematerialnych i 
prawnych oraz rzeczowych aktywów 
trwałych 

1531,00 1504,00 

Inwestycje w nieruchomości oraz 
wartości niematerialne i prawne 

0,00 0,00 

Na aktywa finansowe, w tym: 260,00 198,00 

w jednostkach powiązanych 246,00 180,00 

nabycie aktywów finansowych 246,00 180,00 

udzielone poŜyczki długoterminowe 0,00 0,00 

w pozostałych jednostkach 15,00 18,00 

nabycie aktywów finansowych 0,00 0,00 

udzielone poŜyczki długoterminowe 15,00 18,00 

Inne wydatki inwestycyjne 427,00 0,00 

Przepływy pienięŜne netto z 
działalności inwestycyjnej (I-II) 

-1442,00 -1371,00 

Przepływy środków pienięŜnych z 
działalności finansowej 

    

Wpływy 126,00 163,00 

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

0,00 0,00 

Kredyty i poŜyczki 73,00 160,00 
Emisja dłuŜnych papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 

Inne wpływy finansowe 53,00 3,00 
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Wydatki 328,00 180,00 

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0,00 0,00 
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz 
właścicieli 

0,00 0,00 

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

0,00 0,00 

Spłaty kredytów i poŜyczek 154,00 166,00 
Wykup dłuŜnych papierów 
wartościowych 

0,00 0,00 

Z tytułu innych zobowiązań 
finansowych 

0,00 0,00 

Płatności zobowiązań z tytułu  umów 
leasingu finansowego 

0,00 0,00 

Odsetki 16,00 14,00 

Inne wydatki finansowe 158,00 0,00 

Przepływy pienięŜne netto z 
działalności finansowej (I-II) 

-202,00 -17,00 

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

-1016,00 -1338,00 

Bilansowa zmiana stanu środków 
pienięŜnych, w tym: 

-1015,00 -1343,00 

zmiana stanu środków pienięŜnych z 
tytułu róŜnic kursowych 

1,00 -5,00 

Środki pienięŜne na początek okresu 8493,00 10332,00 

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

7478,00 8989,00 

o ograniczonej moŜliwości 
dysponowania 

1,00 3,00 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ 
EMITENTA 

 
1) Informacje podstawowe 
 
Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Quantum software S.A. 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 72.21 z. 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 Kutyla 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  Tomasz Polończyk 
Członek Rady Nadzorczej    Henryk Gaertner 
Członek Rady Nadzorczej    Jerzy Majewski 
Członek Rady Nadzorczej    Anna Nadolska 
 
Półroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez jednostki Grupy kapitałowej Quantum software S.A. w dającej 
się przewidzieć przyszłości. 
 
W skład Grupy Kapitałowej na dzień 30.06.2009 r. wchodzą następujące Spółki: 
 

• Quantum software S.A. – spółka dominująca, z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego 
Sławka 3A, 

• 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 
• CNT Quantum Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A. 
• Quantum I- Services Sp. z o.o. z siedziba w Krakowie, ul. Walerego Sławka 3A 
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Struktura organizacyjna Grupy na dzień 30.06.2009 r. – dane szczegółowe spółek 
zaleŜnych i powiązanych: 
 
1) Firma spółki: Quantum East Sp. z o.o. – podmiot zaleŜny 
Siedziba: Kraków 
Adres:  Walerego Sławka 3a 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000294284 
Udziałowcy: 66,7 % udziałów posiada Quantum software S.A. 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  270.000,00 zł 
 
2) Firma spółki: Quantum International Sp. z .o.o. – podmiot zaleŜny 
Siedziba: Kijów 
Adres:   Prospect Moskovskij 
świadectwo  Nr 100107724 
Udziałowcy:  100% udziałów posiada Quantum East Sp. z o.o. 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  76.200 dolarów USA 
 
3) Firma spółki: CNT Quantum Sp. z o.o. – podmiot powiązany 
Siedziba: Kraków 
Adres:  Walerego Sławka 3a 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000297249 
Udziałowcy: 50 % udziałów posiada Quantum software S.A. 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  400.000,00 zł 
 
4) Firma spółki: Quantum I- Services Sp. z o.o. – podmiot zaleŜny 
Siedziba: Kraków 
Adres:   Walerego Sławka 3A 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000331050 
Udziałowcy:  100% udziałów posiada Quantum software S.A. 
Kapitał załoŜycielski w całości pokryty wkładem niepienięŜnym:  1.300.000,00 zł 
 
  
2) Półroczne sprawozdanie finansowe wg segmentów geograficznych 
 
Emitent prowadzi działalność w zakresie oprogramowania i sprzedaŜy sprzętu komputerowego 
oraz świadczy usługi w tym zakresie.  
 
 
Struktura produktowa 

 
01.01.-

30.06.2009 
% udział 

01.01.-
30.06.2008 

% udział 

Licencje własne 
(Qguar) i usługi 

7 761 83,87 % 6 231 71,46 % 

Towary 1 119 12,09 % 1 905 21,85 % 

Pozostała sprzedaŜ 374 4,04 % 584 6,69 % 

Razem 9 254 100 % 8 720 100 % 

Dane w tys. zł 
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SprzedaŜ wg rynków zbytu 

 
01.01.-

30.06.2009 
% udział 

01.01.-
30.06.2008 

% udział 

 
Kraj 
 

6 631 71,66 % 7 774 89,15 % 

 
Zagranica 
 

2 623 28,33 % 946 10,85 %  

 
Razem 

9 254 100 % 8 720 100 % 

Dane w tys. zł 
 
3)  Opis organizacji grupy kapitałowej, ze wskazaniem jednostek podlegających 

konsolidacji oraz opis ewentualnych zmian w strukturze grupy. 
 
Grupę tworzą następujące podmioty: 
 
Quantum software SA  - będąca podmiotem dominującym Grupy – działalność w zakresie 

tworzenia i wdraŜania systemów informatycznych. 
Quantum East Sp. z o.o. – będąca podmiotem zaleŜnym Grupy, w której Quantum software SA 

posiada 66,7 % udziałów- charakter holdingowy. Metoda konsolidacji pełnej. 
Quantum International Sp. z o.o. – będąca podmiotem zaleŜnym Grupy, w której Quantum East 

Sp. z o.o.  posiada 100% udziałów - działalność jest oparta na sprzedaŜy i wdraŜaniu 
rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software SA. w krajach 
rosyjskojęzycznych. Metoda konsolidacji pełnej. 

CNT Quantum Sp. z o.o. -  będąca podmiotem powiązanym w Grupie, w której Quantum 
software S.A. posiada 50 % udziałów. Spółka oferuje rozwiązania SAP zarówno na rynku 
Polskim, jak i Europy Wschodniej. Metoda konsolidacji proporcjonalnej. 

Quantum I- Services Sp. z o.o. – będąca podmiotem zaleŜnym Grupy, w której Quantum 
software S.A.  posiada 100% udziałów - Przedmiotem działalności spółki będzie 
prowadzenie sprzedaŜy licencji, sprzętu i usług informatycznych nie związanych 
bezpośrednio z produktami  własnymi Quantum software S.A. (tj. obecnie seria produktów 
Qguar). Metoda konsolidacji pełnej. 

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

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

 
W prezentowanym okresie nastąpiły zmiany w strukturze Emitenta.  

W dniu 3 marca b.r. Spółka Quantum software SA nabyła 50 % udziałów Spółki CNT Quantum 
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. ( Emitent informował o zdarzeniu RB nr 5/ 2009). 

Ponadto, w dniu 8 czerwca b.r. została zarejestrowana Spółka Quantum I –Services Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, w której Quantum software SA objęło 100 % udziałów (Emitent 
informował o zdarzeniu RB nr 15/2009). 

5)  Ocena podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych  Grupy Kapitałowej 
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W pierwszym półroczu 2009 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła skonsolidowane przychody ze 
sprzedaŜy w wysokości 9 254 tys. zł, w porównywalnym okresie roku ubiegłego było to 8 720 
tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu  roku ubiegłego dynamika przychodów 
wyniosła 106,12 %. SprzedaŜ produktów i usług związanych z oprogramowaniem własnym 
(pakiet Qguar) stanowiła w I półroczu 2009 roku blisko 84 % sprzedaŜy ogółem, a dynamika 
tej grupy sprzedaŜy wyniosła 124,5 %. Pozostałe 17 % sprzedaŜy stanowi przychód ze 
sprzedaŜy towarów i materiałów  oraz oprogramowania obcego i usług z nim związanych. 
 
Spółki w Grupie Kapitałowej utrzymują stabilną strukturę finansowania bieŜącej działalności, 
która jest oparta przede wszystkim na finansowaniu kapitałem własnym i bieŜącymi 
zobowiązaniami handlowymi. Obecna struktura finansowania nie powoduje występowania 
ryzyka utraty czy zachwiania płynności. 
 
Posiadając wystarczające środki finansowe Spółka z myślą o przyszłości utrzymuje wysoki 
poziom nakładów na rozwój swojego potencjału (oferty produktowej, potencjału ludzkiego, 
działań marketingowych) i rozbudowuje Grupę kapitałową, co przy aktualnym poziome 
przychodów powoduje spadek rentowności. 
 
 
6) Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 

wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących: 
 
� Rozbudowa Grupy Kapitałowej 
 

� W dniu 3 marca 2009 roku Emitent nabył w trybie podwyŜszenia kapitału 
zakładowego udziały spółki „CNT Poland Consulting Sp. z o.o.” (zwanej dalej 
„Spółką”) z siedzibą w Warszawie (Informacja przekazana RB 5/2009). Przedmiotem 
umowy jest podwyŜszenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 70.000 PLN do 
kwoty 400.000 PLN poprzez ustanowienie 3.300 nowych, niepodzielnych i równych 
udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN kaŜdy, to jest o kwotę 330.000 PLN, 
które to udziały w Spółce zostały objęte w następujący sposób:  

 
(i)  Quantum software SA (Emitent) objęło 2.000 udziałów o wartości nominalnej 
200.000 PLN i pokrytych w całości wkładem pienięŜnym w wysokości 235.000 PLN 
z czego kwota 200.000 PLN zostaje wpłacona na kapitał zakładowy, zaś kwota 35.000 
PLN stanowi agio i zostaje wpłacona na kapitał zapasowy Spółki; 

 
(ii)  CNT International Consulting GmbH z siedzibą w Wiedniu (Austria) objęło 
1.300 udziałów o wartości nominalnej 130.000 PLN i pokrytych w całości wkładem 
pienięŜnym w wysokości 564.000 PLN z czego kwota 130.000 PLN zostaje wpłacona 
na kapitał zakładowy, zaś kwota 434.000 PLN stanowi agio i zostaje wpłacona na 
kapitał zapasowy Spółki;  

W związku z podwyŜszeniem kapitału zakładowego Spółki uległa zmianie Firma 
Spółki na „CNT Quantum Sp. z o.o.” z siedzibą w Krakowie. Głównym celem Spółki 
świadczenie usług w obszarze SAP zarówno na rynku Polskim, jak i Europy 
Wschodniej. Partner Quantum software, Grupa CNT z siedzibą w Wiedniu jest 
renomowanym dostawcą usług consultingowych w obszarze SAP na rynku 
austriackim, niemieckim i innych krajów Europy Środkowo – Wschodniej. Po 
dokonaniu nabycia powyŜszych aktywów Emitent posiada 50 % udziału w kapitale 
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zakładowym CNT Quantum Sp. z o.o., uprawniającym do 50% głosów na 
zgromadzeniu wspólników. Źródłem finansowania nabywanych aktywów są środki 
własne Emitenta. 

� W dniu 8 czerwca b.r. została zarejestrowana Spółka Quantum I –Services Sp. z o.o. z 
siedzibą w Krakowie, w której Quantum software SA objęło 100 % udziałów 
(Emitent informował o zdarzeniu RB nr 15/2009). Przedmiotem działalności spółki 
będzie prowadzenie sprzedaŜy licencji, sprzętu i usług informatycznych nie 
związanych bezpośrednio z produktami  własnymi Quantum software S.A. (tj. 
obecnie seria produktów Qguar). 

� Pozyskanie nowych klientów na rynku polskim i ukraińskim: 

- Quantum software S.A. podpisało umowy handlowe z następującymi klientami: 

Ichem Sp. z o.o., Amtra Ltd, Funai Electric Polska Sp. z o.o.,  Leszek i Agata Sp. z o.o.o, 
Apreo Logistic S.A., ME Logistic Sp. z o.o. 

- Quantum International podpisało umowy z następującymi klientami:  

Spółką Telbi Sp. z o.o. oraz z M&S Logistic Sp. z o.o.  na Ukrainie 

� Zakończenie wdroŜeń systemu Qguar dla kilku istotnych klientów krajowych, w tym  

- Omega Pilzno Sp. z o.o., PST OST SPED, M&M Service,  Com.40 WCS, Jago S.A., 
Frigo IFC Unilever, śabka Polska S.A., Roshen Confectionery. 

� Pozostałe istotne wydarzenia: 

- Podpisanie umowy partnerskiej z Leoss d. o.o. w Lublanie, Słowenia. 

- Spółka otrzymała wyróŜnienie „Gazela Biznesu 2008”, w rankingu przedsiębiorstw 
zorganizowanego przez Gazetę Puls Biznesu oraz wywiadownię gospodarczą Coface 
Poland. 

- Spółka otrzymała wyróŜnienie miesięcznika Forbes – „Diamenty Forbes’a”. 
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7) Opis istotnych czynników ryzyka i zagroŜeń 
 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 
 
Sytuacja finansowa Emitenta jest uzaleŜniona od sytuacji makroekonomicznej Polski. 
Bezpośredni i pośredni wpływ na wyniki finansowe uzyskane przez Spółkę, mają m.in.: dynamika 
wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa, poziom inwestycji 
przedsiębiorstw, wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz wysokość popytu 
konsumpcyjnego. Zarówno wyŜej wymienione czynniki jak i kierunek i poziom ich zmian, maja 
wpływ na realizację załoŜonych przez Emitenta działań. Spowolnienie tempa wzrostu 
gospodarczego przełoŜy się na niŜsze przychody spółek działających w poszczególnych 
regionach i branŜach. W efekcie obniŜą one swoje nakłady inwestycyjne, w tym na rozwój 
poprzez udoskonalenie lub zakup sprzętu komputerowego oraz odpowiedniego 
oprogramowania. Quantum software S.A., jako dostawca systemów informatycznych, moŜe 
bezpośrednio odczuć zmniejszenie się budŜetów przeznaczanych przez przedsiębiorstwa na 
komputeryzację z racji uzyskania niŜszej rentowności na sprzedaŜy. 
 
Ryzyko związane z kryzysem gospodarczym, który rozpoczął się w 2008r. 
 
W wyniku załamania na światowych rynkach finansowych, jakie miało miejsce w 2008 roku duŜa 
część gospodarek państw, do których Spółka sprzedaje swoje produkty, stanęły w obliczu recesji 
lub co najmniej znacznego spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego. Sytuacja ta dotyczy 
równieŜ rynku krajowego. W efekcie tych wydarzeń wzrosło ryzyko spadku popytu zarówno w 
kraju, jak i na rynkach eksportowych. Spółka stara się zmniejszyć to ryzyko poprzez poszerzenie 
oferty produktowej oraz ryzyku poszukiwanie nowych kanałów sprzedaŜy. 
 
Ryzyko zahamowania wzrostu poszczególnych segmentów sektora informatycznego w 
Polsce związane ze zmianami technologicznymi w branŜy 
 
Na wartość całego rynku IT składa się sprzedaŜ sprzętu, oprogramowania i usług. KaŜdy z tych 
segmentów moŜe rozwijać się z większą bądź mniejszą dynamiką. Analizy dotyczące rynku 
sprzętu i usług IT wskazują na jego wzrostowe tendencje. Fakt małego nasycenia polskich 
przedsiębiorstw nowoczesnymi technologiami stwarza podłoŜe dla rozwoju spółek o profilu 
działalności zbliŜonym do działalności Quantum software S.A. JednakŜe naleŜy mieć na uwadze 
duŜą wraŜliwość tego rynku na wahania koniunktury gospodarczej. W czasie słabej koniunktury 
przedsiębiorstwa ograniczają politykę inwestycyjną, w tym wydatki na informatykę. Zmniejszenie 
popytu na oprogramowanie komputerowe będzie oznaczało dla Spółki uzyskanie niŜszych 
wyników sprzedaŜowych, róŜniących się znacznie od tych przyjętych w załoŜeniach Zarządu. 
Spółka tworzy i wdraŜa systemy informatyczne przede wszystkim dla logistyki. Odbiorcami są 
firmy produkcyjne, handlowe oraz firmy zajmujące się usługowo magazynowaniem, spedycją i 
transportem. Obecna sytuacja w Polsce, jej atrakcyjne logistycznie połoŜenie, wymiana handlowa 
z zagranicą zapewniają dobrą koniunkturę na rynku i stwarzają potencjał dla dalszego rozwoju 
logistyki. Nie moŜna jednak zagwarantować, iŜ tempo rozwoju branŜ, w których działają klienci 
Quantum software S.A. nie ulegnie spowolnieniu. W takim wypadku popyt na produkty Spółki 
moŜe nie wzrastać w tempie dotychczasowym, a nawet ulec zmniejszeniu, przez co spadnie 
poziom osiąganych przez niego przychodów ze sprzedaŜy. Zmiany technologiczne oraz często 
pojawiające się nowości na rynku usług informatycznych są cechą ściśle związaną z tym sektorem. 
Produkt odznacza się krótkim cyklem Ŝycia, natomiast nakłady na jego rozwój są duŜe. W 
związku z tym poniesione nakłady na produkt mogą nie zostać zwrócone z przychodów z jego 
sprzedaŜy. Istnieje więc ryzyko, Ŝe decyzja o rozwoju określonego produktu zostanie podjęta w 
oparciu o nieprawidłowe przesłanki, nie zaspokajając aktualnych potrzeb rynkowych oraz ryzyko, 
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iŜ okres powstawania produktu, czyli etap projektu, konstruowania oprogramowania oraz faza 
testów, będzie dłuŜszy niŜ zakładano, a dany segment rynku zostanie juŜ opanowany przez 
konkurencyjne podmioty. Monitoring potrzeb rynku wykonywany przez własnych pracowników 
ma na celu ograniczenie tego ryzyka. Dodatkowo, partnerstwo Quantum software S.A. z 
dostawcami sprzętu komputerowego i oprogramowania pozwala na bieŜąco śledzić pojawiające 
się na rynku zmiany i nowości technologiczne 
 
Ryzyko wzrostu konkurencji 
 
Rynek technologii informatycznych znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju, przynosząc 
spółkom działającym na nim systematyczne wzrosty poziomu przychodów ze sprzedaŜy. Taka 
sytuacja niczym magnes przyciąga nowych dostawców usług IT, którzy zachęceni duŜymi 
zyskami zwiększają liczbę podmiotów działających na rynku. W rezultacie rynek producentów 
oprogramowania dla firm jest mocno rozdrobniony i wciąŜ pojawiają się nowe jednostki, 
proponujące produkty zróŜnicowane pod względem ceny, zakresu funkcjonowania lub teŜ 
stopnia zaawansowania. To w bezpośredni sposób powoduje zaostrzenie się konkurencyjności 
rynku, a dla Spółki moŜe oznaczać konieczność ponoszenia większych nakładów na rozwój i 
reklamę oraz konieczność obniŜenia osiąganej obecnie marŜy. Dodatkowo duŜa pojemność 
polskiego rynku oraz fakt, iŜ poziom informatyzacji odbiega od średnich wartości w krajach 
europejskich sprawia, Ŝe równieŜ wiele światowych firm świadczących podobne usługi jest 
zainteresowanych prowadzeniem działalności w Polsce. Quantum software S.A. nie ma wpływu 
na podejmowane działania konkurentów i ich produkty, ale ma moŜliwość utrzymania swojej 
pozycji na rynku z racji posiadanego juŜ doświadczenia. 
 
Ryzyko związane z eksportem oraz wahaniami kursu walut 
 
SprzedaŜ Quantum software S.A. realizowana jest przede wszystkim na terenie Polski. JednakŜe. 
ponad 20% przychodów ze sprzedaŜy Spółki pochodzi z obszarów państw Europy Środkowo-
Wschodniej i Zachodniej. Wartość kontraktu z odbiorcą zagranicznym wyraŜana jest w Euro. 
Wystąpienie negatywnych tendencji w zakresie kursów polskiej złotówki względem EUR moŜe 
niekorzystnie wpłynąć na wyniki finansowe Spółki. Spadek wartości EUR względem PLN 
spowoduje uzyskanie mniejszych przychodów eksportowych przez Quantum software S.A. oraz 
uzyskania niŜszej rentowności na kontraktach eksportowych. 
 
Transakcje handlowe w walutach obcych z tytułu eksportu naleŜą do normalnego toku 
działalności Spółki. W związku z powyŜszym, przyszłe przepływy pienięŜne z tego tytułu są 
naraŜone na zmianę ich wartości wynikającą z wahań kursów walut. Poziom kompensacji 
pomiędzy przychodami i kosztami walutowymi stał się mniej przewidywalny. 
 
Ryzyko realizowanych kontraktów 
 
Quantum software S.A. nie sprzedaje duŜej ilości łatwych do instalacji programów, lecz realizuje 
stosunkowo duŜe jednostkowe projekty wdroŜeniowe o wysokim stopniu złoŜoności, 
wymagające zwykle kilkumiesięcznej pracy zespołu specjalistów. Implementowany w konkretnym 
przedsiębiorstwie system musi w tzw. czasie rzeczywistym kontrolować często skomplikowane 
procesy logistyczne i integrować je z funkcjonowaniem wszystkich jego działów. W takich 
okolicznościach istnieje ryzyko błędnego odwzorowania procesów i przepływu informacji w 
przedsiębiorstwie, ryzyko rozciągnięcia w czasie zaplanowanych działań, ryzyko zmiany zakresu 
prac w stosunku do pierwotnie uzgodnionych. Zmniejszenie kwoty, na jaką opiewała umowa, 
wyŜsze koszty realizacji umowy w stosunku do planowanych, rozwiązanie kontraktu bądź 
ewentualne roszczenia pienięŜne ze strony klienta niekorzystnie wpłyną na bieŜącą sytuację 
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finansową Quantum software S.A. Fakt, Ŝe Spółka posiada juŜ duŜe, międzynarodowe 
doświadczenie i własny, standardowy, sprawdzony juŜ system ogranicza ryzyko wystąpienia 
istotnych błędów bądź opóźnień przy realizacji kontraktów. 
 
 
8) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe: 
 
W 2008 roku zgodnie z §88 MSR 39 Grupa stosowała zasady rachunkowości zabezpieczeń. 
Zastosowanie zasad rachunkowości zabezpieczeń miało na celu odzwierciedlenie w sprawozdaniu 
finansowym Grupy treści ekonomicznej wynikającej z prowadzonej działalności. W dniu 15 
października 2008 roku został zawarty kontrakt na kwotę 150.000 Euro z terminem realizacji 
27/02/2009.  
Na dzień 27 luty 2009 r., czyli dzień rozliczenia kontraktu Emitent odnotował stratę z tytułu 
realizacji instrumentu pochodnego w wysokości 50.406,01 zł.  Kontrakt został zawarty ściśle pod 
naleŜności przeterminowane, które pod koniec roku zostały w większości uregulowane. Widząc 
tendencję zwyŜkowe kursu, Emitent załoŜył lokaty po kursie historycznym, które prezentowały 
niewielkie odchylenie od kursu kontraktu. Poza wyŜej wymienionymi zawartymi kontraktami nie 
występują instrumenty zabezpieczające oraz instrumenty pochodne.  
 
Opisane powyŜej rozliczenie wyceny instrumentów pochodnych ma (przy pełnej efektywności 
dokonanego zabezpieczenia) neutralny wpływ na wynik netto Grupy, poniewaŜ zmiana kursu 
EUR wpływa jednocześnie odpowiednio na zwiększenie lub zmniejszenie przychodów ze 
sprzedaŜy denominowanych w EUR, oraz zwiększenie lub zmniejszenie kosztów/przychodów 
finansowych z wyceny instrumentów pochodnych. 
 
9) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 

prezentowanym okresie: 
 
Wpływ sezonowości na wyniki Emitenta oraz Grupy jest niewielki i podobny jak w poprzednich 
okresach. 
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10) Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów 

wartościowych: 
 
W I półroczu Spółka Quantum software SA oraz podmioty od niej zaleŜne nie przeprowadzała 
emisji Ŝadnych akcji, nie wykupywała, ani teŜ nie spłacała dłuŜnych i kapitałowych papierów 
wartościowych. 
 
Zarząd Emitenta przekazał RB nr 17/2009 informacje dotyczącą zmiany Regulaminu Programu 
Opcji MenedŜerskich. Rada Nadzorcza Spółki podjęła w dniu 15 lipca 2009 roku uchwałę w 
sprawie zmiany uchwały z dnia 3 października 2008 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu 
Programu Opcji MenedŜerskich ("Regulamin"), o której Emitent informował raportem bieŜącym 
nr 23/2008. Zgodnie z uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 
czerwca 2008 roku określającą warunki nabywania akcji serii D emitowanych na podstawie 
punktu XI Statutu oraz na podstawie upowaŜnienia udzielonego uchwałą nr 19 Zwyczajnego 
Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 18 maja 2009 roku w celu umoŜliwienia zbywania akcji 
własnych nabytych przez Spółkę uczestnikom Programu Opcji MenedŜerskich, Rada 
Nadzorcza Spółki ustanowiła, Ŝe realizacja Programu następować moŜe dwutorowo, poprzez 
oferowanie Osobom Uprawnionym zawarcie Umów Przyrzeczonych i nabycie Akcji Własnych 
Spółki jak równieŜ poprzez umoŜliwienie obejmowania przez Osoby Uprawnione Warrantów 
Subskrypcyjnych zamiennych na Akcje Serii D. Zgodnie z Regulaminem Rada Nadzorcza, na 
wniosek Prezesa Zarządu, określi listę Osób Uprawnionych, którym zaoferowane zostanie 
zawarcie Umów Przedwstępnych. Zaoferowanie Osobom Uprawnionym zawarcia Umów 
Przedwstępnych moŜe nastąpić w kaŜdym czasie. Łączna ilość akcji Spółki (Akcji Serii D i Akcji 
Własnych), które będą w ramach Programu w wykonaniu Warrantów oraz Umów 
Przedwstępnych, zostaje nie zmieniona i nie przekroczy liczby 44.100 sztuk. Akcje Serii D, które 
nie zostaną objęte przez Osoby Uprawnione zostaną przez Spółkę umorzone. Rada Nadzorcza 
działając na podstawie punktu 4.4 i 4.5 Regulaminu podjęła uchwałę w sprawie wskazania 
ostatecznej ilości warrantów w ramach Pakietu Pierwszego w liczbie 10.757 sztuk oraz uchwałę w 
sprawie przesunięcia 1000 sztuk warrantów z Pierwszego Pakietu do Drugiego Pakietu. 
 
11) Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w 

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane: 
 
W opisywanym okresie spółka nie wypłacała dywidendy akcjonariuszom. 
 
12) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone 

kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w 
znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 

 
Po 30 czerwca 2009 r. nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mogące znacznie 
wpłynąć na wyniki finansowe Emitenta, a nieujęte w niniejszym sprawozdaniu. 
 
13) Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 
 
W opisywanym okresie nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na zmianę zobowiązań 
warunkowych lub aktywów warunkowych 
 
14) Stanowisko zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 

prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych: 
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Spółka nie publikowała prognoz wyników za dany rok. 
 
15) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

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

 
Wg wiedzy Spółki na dzień 28 sierpnia 2009 roku, dzień publikacji raportu półrocznego, 
dominującym akcjonariuszem w spółce jest Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
posiadająca 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 222 979 akcji 
zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących łącznie 61,12 % jego kapitału zakładowego, dających 
prawo do 1 573 821 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 70,89 % ogólnej liczby 
głosów.  
 
16) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 

zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu półrocznego, wraz 
ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego 
raportu, odrębnie dla kaŜdej z osób: 

 
Zarząd Spółki (stan na 28 sierpień 2009 r.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Członkowie Rady  
Nadzorczej posiadający akcje Spółki  

(stan na 28 sierpień 2009 r.) 
 

Tomasz Polończyk 
 

8 200 
 
17) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej z 
uwzględnieniem informacji w zakresie: 

 

W okresie objętym poniŜszym sprawozdaniem Spółka oraz podmioty od niej zaleŜne, powiązane 
nie wszczęły ani nie były stroną postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, 
dotyczących wierzytelności, których łączna wartość stanowiłaby więcej niŜ 10 % kapitałów 
własnych. 

 
Tomasz Hatala 

 
36 200 

 
Bogusław OŜóg 

 
24 603 

 
Marek Jędra 

 
8 200 

 
Tomasz Mnich 

 
3 400 
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18) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej lub 
wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli pojedynczo lub łącznie są one 
istotne i zostały zawarte na innych warunkach niŜ rynkowe: 

 
W omawianym okresie Spółka nie zawarła umów z podmiotami powiązanymi. 

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

 

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

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

  

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

21) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte 
przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału: 

 
Do czynników, które będą miały wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. w 
perspektywie kolejnego kwartału naleŜy zaliczyć czynniki niezaleŜne od samej Spółki i spółek z 
Grupy oraz czynniki wewnętrzne, zaleŜne od Quantum software SA i podmiotów wchodzących 
w skład Grupy Kapitałowej. 
 
Do czynników zewnętrznych naleŜą: 
 
- sytuacja gospodarcza w warunkach kryzysu finansowego i spowolnienia globalnego rozwoju,  
 
- wpływ kryzysu na gospodarki Polski i krajów sąsiednich, w tym Ukrainy; 
 
-  decyzje przedsiębiorstw dotyczące budŜetów związanych z wydatkami na IT; 
 
- ryzyko związane ze znacznym wahaniem się kursu złotego wobec EUR, 
 
- działania konkurencji. 
 
Do czynników wewnętrznych, mających wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej naleŜą: 
 
- terminowe dokończenie prac w zakresie realizacji kontraktów rozpoczętych w poprzednich 
kwartałach  w sposób zgodny z załoŜonymi budŜetami i warunkami umownymi; 
 
- zakończenie z sukcesem i w przewidzianym terminie prac rozwojowych w zakresie nowych 
produktów i usług, 
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- prowadzenie skutecznej polityki personalnej eliminującej ryzyko fluktuacji wykwalifikowanych 
i kompetentnych pracowników ze Spółki; 
 
- skuteczność działań marketingowych w pozyskaniu nowych kontraktów; 
 
- ewentualna finalizacja negocjacji dotyczących inwestycji kapitałowych. 
 
 
Zarząd Spółki:      Kraków, dnia 28 sierpień 2009 r. 
 
Tomasz Hatala  
 
Bogusław OŜóg  
 
Marek Jędra 
 
Tomasz Mnich 
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Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego 

Zarząd Spółki Quantum software SA oświadcza, Ŝe wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne 

skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z 

obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz Ŝe odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i 

jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Quantum software  S.A. oraz jej wynik 

finansowy, a półroczne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć 

oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Quantum software  S.A, w tym opis podstawowych zagroŜeń i 

ryzyka. 

 

Kraków, dn. 28 sierpień 2009 r. 

 

Tomasz Hatala  Prezes Zarządu 

Bogusław OŜóg Wiceprezes Zarządu 

Marek Jędra   Wiceprezes Zarządu 

Tomasz Mnich  Członek Zarządu 

 

Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania 
 

Zarząd Spółki Quantum software S.A. oświadcza, Ŝe podmiot uprawniony do przeglądu 

sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 

finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz Ŝe podmiot ten oraz biegli 

rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełniali warunki do wydania bezstronnej i 

niezaleŜnej opinii o przeglądzie, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. 

 

 

Kraków, dn. 28 sierpień 2009 r. 

 

Tomasz Hatala  Prezes Zarządu 

Bogusław OŜóg Wiceprezes Zarządu  

Marek Jędra   Wiceprezes Zarządu 

Tomasz Mnich  Członek Zarządu  


