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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. 
za 2010 rok. 

 
1. Przedmiot działalności: 
 
Quantum software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym 
przedmiotem działalności spółki jest doradztwo w zakresie oprogramowania Quantum software S.A. 
została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Kraków – Śródmieście, XI 
Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 2002 r. pod numerem 0000136768; PKD 72.2 Działalność 
w zakresie oprogramowania. 
 
2. Czas trwania Emitenta 
 
Czas trwania jednostki dominującej oraz jednostek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej jest 
nieoznaczony. 
 
3. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej spółki: 
 
Na dzień 31 grudnia 2010r. skład Zarządu spółki oraz Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco: 
 
Zarząd: 
Tomasz Hatala – Prezes Zarządu 
Bogusław OŜóg – Wiceprezes Zarządu 
Marek Jędra – Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Mnich – Członek Zarządu 
 
Rada Nadzorcza: 
Leopold Kutyła – Przewodniczący Rady 
Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady 
Anna Nadolska – Członek Rady 
Jerzy Majewski - Członek Rady 
Henryk Gaertner - Członek Rady 
 
Spółka jest jednostką dominującą wobec następujących podmiotów na dzień 31.12.2010 r.: 
 
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 
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: 48,20 % udziałów posiada Quantum I- Services Sp. z o.o.. 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  410.500,00 zł 



Sprawozdanie finansowe  Quantum software S.A. za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010 

 
 
 

 3 

 
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:  1.500.000,00 zł 
 
5) Firma spółki: Edisonda Sp. z o.o. – podmiot zaleŜny 
Siedziba: Kraków 
Adres:   Walerego Sławka 3A 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000335987 
Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A. 
Kapitał załoŜycielski w całości opłacony:  88..800,00 zł 
 
 
4. Zasady polityki rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
Quantum software S.A. za rok 2010. 
 
 
 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2010 sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zatwierdzonymi przez Unie Europejską i 
obowiązującymi na dzień sporządzenia sprawozdania. 
 
Zarząd zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe z dniem podpisania sprawozdań przez 
wszystkich członków Zarządu spółki. Jednostkowe sprawozdanie finansowe naleŜy czytać w powiązaniu 
ze skonsolidowanym 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 2010 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 
 
Podstawowe zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu rocznego sprawozdania 
finansowego za rok obrotowy 2010. 
 
Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się  01 stycznia 2010 roku i 
kończący się 31 grudnia 2010 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w tysiącach złotych i 
przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w dającej się przewidzieć 
przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagroŜenie kontynuowania przez spółkę 
działalności. 
Quantum software SA sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe od 1 stycznia 2008 r., 
rozpoczynając od śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2008 - 
31.03.2008. Pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem rocznym było sprawozdanie finansowe za rok 
2008.  
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2010 oraz porównywalne 
dane finansowe za rok obrotowy 2009. 
 
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. 
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Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia sprawozdania finansowego są spójne z 
tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 
grudnia 2009 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych 
interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2010 roku.  
 
MSSF 2 Płatności w formie akcji: grupowe transakcje płatności w formie akcji rozliczane w środkach pienięŜnych – 
mający zastosowanie od 1 stycznia 2010 roku. Zmiana ma na celu wyjaśnienie sposobu ujęcia księgowego 
grupowych transakcji płatności w formie akcji rozliczanych w środkach pienięŜnych. Zastępuje ona 
KIMSF 8 oraz KIMSF 11. Zastosowanie tej zmiany nie miało wpływu na przedstawioną sytuację 
finansową ani na wyniki działalności Spółki.  
 
MSSF 3 Połączenia jednostek (znowelizowany) oraz MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe 
(zmieniony) – mające zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. Znowelizowany MSSF 3 wprowadza istotne 
zmiany do sposobu ujmowania połączeń jednostek mających miejsce po tej dacie. Zmiany te dotyczą 
wyceny udziałów niekontrolujących, ujmowania kosztów związanych bezpośrednio z transakcją, 
początkowego ujmowania i późniejszej wyceny zapłaty warunkowej oraz rozliczenia połączeń 
wieloetapowych. Zmiany te wpływają na wartość rozpoznanej wartości firmy, wyniki prezentowane za 
okres, w którym nastąpiło nabycie jednostki oraz wyniki raportowane w kolejnych okresach. Zmiana w 
polityce rachunkowości została wprowadzona prospektywnie i nie miała istotnego wpływu na 
przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki, gdyŜ Spółka nie była strona połączeń 
prawnych, które wymagałyby ujęcia w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.  
 
MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: spełniające kryteria pozycje zabezpieczane – mający zastosowanie 
od 1 lipca 2009 roku. Zmiany dotyczą wyznaczenia jednostronnego ryzyka w pozycji zabezpieczanej oraz 
wyznaczania w określonych sytuacjach, inflacji jako zabezpieczanego ryzyka bądź części ryzyka. Zmiana 
nie miała wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.  
 
KIMSF 17 Przekazanie aktywów niegotówkowych właścicielom – mająca zastosowanie od 1 lipca 2009 roku. 
Interpretacja zawiera wskazówki w zakresie ujęcia księgowego transakcji, w ramach których następuje 
wydanie właścicielom aktywów niegotówkowych w formie dystrybucji kapitałów rezerwowych / 
niepodzielonego wyniku finansowego lub dywidendy. Interpretacja ta nie miała wpływu na przedstawioną 
sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.  
 
Zmiany do MSSF (opublikowane w maju 2008) – w maju 2008 roku Rada wydała pierwszy zbiór 
poprawek do publikowanych przez siebie standardów. Zmiany, które Spółka zastosowała od 1 stycznia 
2010 to:  
 
◦ MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy oraz działalność zaniechana: zmiana wyjaśnia, Ŝe jeŜeli 
jednostka zaleŜna spełnia kryteria klasyfikacji jako przeznaczona do sprzedaŜy, wszystkie jej aktywa i 
zobowiązania są klasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaŜy, nawet jeŜeli po transakcji sprzedaŜy 
jednostka dominująca zachowa udziały niekontrolujące w tej jednostce zaleŜnej. Zmiana dotyczy 
wyłącznie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i nie ma wpływu na sytuację finansową ani na 
wyniki działalności Spółki przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym.  
 
Zmiany do MSSF (opublikowane w kwietniu 2009) – w kwietniu 2009 Rada wydała drugi zbiór zmian do 
publikowanych przez siebie standardów, przede wszystkim w celu usunięcia nieścisłości i niejasności 
sformułowań. Dla poszczególnych standardów obowiązują róŜne przepisy przejściowe. Zastosowanie 
następujących zmian spowodowało zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości, nie miało jednak 
wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani na wyniki działalności Spółki.  
 
◦ MSSF 8 Segmenty operacyjne: Wyjaśniono, iŜ aktywa i zobowiązania segmentu naleŜy wykazywać tylko 
wówczas, gdy aktywa takie i zobowiązania są włączone do miar wykorzystywanych przez główny organ 
odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych. PoniewaŜ główny organ Spółki odpowiedzialny za 
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podejmowanie decyzji operacyjnych dokonuje przeglądu aktywów i zobowiązań segmentu, Spółka 
kontynuuje ujawnianie wymaganych informacji.  
 
◦ MSR 36 Utrata wartości aktywów: Wyjaśnia, iŜ największa dozwolona jednostka przyporządkowania 
wartości firmy nabytej w wyniku połączenia jednostek dla celów testów na utratę wartości to segment 
operacyjny w rozumieniu MSSF 8 przed zagregowaniem dla celów sprawozdawczości. Zmiana ta nie miała 
wpływu na sprawozdanie finansowe Spółki. 
 
◦ MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Wyjaśniono, Ŝe opcja wcześniejszej spłaty jest uwaŜana za 
ściśle powiązaną z umową zasadniczą, jeŜeli cena wykonania opcji daje poŜyczkodawcy zwrot w kwocie w 
przybliŜeniu równej wartości bieŜącej utraconych odsetek za pozostały do końca okres umowy 
zasadniczej. Zmiana ta nie miała wpływu na przedstawioną sytuację finansową ani wyniki działalności 
Spółki.  
 
◦ Pozostałe zmiany do poniŜszych standardów wynikające z corocznego przeglądu nie miały wpływu na 
zasady (politykę) rachunkowości, przedstawioną sytuację finansową ani wyniki działalności Spółki:  
 
MSSF 2 Płatności w formie akcji  
 
MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaŜy oraz działalność zaniechana  
 
MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych  
 
MSR 7 Sprawozdanie z przepływów pienięŜnych  
 
MSR 17 Leasing  
 
MSR 38 Wartości niematerialne  
 
MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena  
 
KIMSF 9 Ponowna ocena wbudowanych instrumentów pochodnych  
 
KIMSF 16 Zabezpieczenie udziałów w aktywach netto jednostki działającej za granicą  
 
Spółka nie zdecydowała się na wcześniejsze zastosowanie. 
 
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w Ŝycie. 
 
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów 
Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie 
weszły jeszcze w Ŝycie:  
 
Zmiany do MSR 32 Instrumenty finansowe: prezentacja: Klasyfikacja emisji praw poboru – mający zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lutego 2010 roku lub później,  
 
MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych (znowelizowany w listopadzie 2009) – mający 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później,  
 
Faza pierwsza Standardu MSSF 9 Instrumenty finansowe. Klasyfikacja i wycena – mająca zastosowanie do 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2013 roku lub później – do dnia zatwierdzenia 
niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzona przez UE. W kolejnych fazach Rada 
Międzynarodowych Standardów Rachunkowości zajmie się rachunkowością zabezpieczeń i utratą 
wartości. Zakończenie tego projektu jest oczekiwane w połowie 2011 roku. Zastosowanie pierwszej fazy 
MSSF 9 będzie miało wpływ na klasyfikację i wycenę aktywów finansowych Spółki. Spółka dokona oceny 
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tego wpływu w powiązaniu z innymi fazami, gdy zostaną one opublikowane w celu zaprezentowania 
spójnego obrazu.  
 
Zmiany do KIMSF 14 MSR 19 - Limit wyceny aktywów z tytułu określonych świadczeń, minimalne wymogi 
finansowania oraz ich wzajemne zaleŜności: przedpłaty minimalnych wymogów finansowania – mające zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku lub później,  
 
KIMSF 19 Regulowanie zobowiązań finansowych przy pomocy instrumentów kapitałowych – mająca zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku lub później,  
 
Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: 
ograniczone zwolnienie z obowiązku prezentowania danych porównawczych wymaganych przez MSSF 7 dla stosujących 
MSSF po raz pierwszy – mające zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku 
lub później,  
 
Zmiany wynikające z przeglądu MSSF (opublikowane w maju 2010 roku) – część zmian ma zastosowanie 
dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2010 roku, a część dla okresów rocznych 
rozpoczynających się 1 stycznia 2011 roku - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego 
niezatwierdzone przez UE,  
 
Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji: transfer aktywów finansowych - mające 
zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później - do dnia 
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,  
 
Zmiany do MSR 12 Podatek dochodowy: Realizacja podatkowa aktywów – mające zastosowanie dla okresów 
rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2012 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE,  
 
Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy: 
znacząca hiperinflacja i usunięcie stałych dat dla stosujących MSSF po raz pierwszy - mające zastosowanie dla 
okresów rocznych rozpoczynających się 1 lipca 2011 roku lub później - do dnia zatwierdzenia niniejszego 
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE.  
 
Zarząd nie przewiduje, aby wprowadzenie powyŜszych standardów oraz interpretacji miało istotny wpływ 
na stosowane przez Spółkę zasady (politykę) rachunkowości. 
 

w tys. zł w tys. EUR 
WYBRANE DANE FINANSOWE 2010 2009 2010 2009 
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów  15 426  16 054  3 852  3 699 
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -  44 -  461 -  11 -  106 
Zysk (strata) brutto - 1 067 -  203 -  266 -  47 
Zysk (strata) netto - 1 062 -  230 -  265 -  53 
Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej  2 496   645   623   149 
Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej - 2 496 - 2 159 -  623 -  497 
Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej   332 -  152   83 -  35 
Przepływy pienięŜne netto, razem   332 - 1 666   83 -  384 
Aktywa, razem  18 583  18 420  4 692  4 484 
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania  3 233  2 055   816   500 
Zobowiązania długoterminowe   85   145   21   35 
Zobowiązania krótkoterminowe  2 350  1 514   593   369 
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Kapitał własny  15 350  16 365  3 876  3 983 
Kapitał zakładowy   735   735   186   179 
Liczba akcji (w szt.) 1 470 000 1 470 000 1 470 000 1 470 000 
Rozwodniona liczba akcji (w szt) 1 480 757 1 470 000 1 480 757 1 470 000 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -  0,72 -  0,16 -  0,18 -  0,04 
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 
(w zł/EUR) -  0,72 -  0,16 -  0,18 -  0,04 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)   10,44   11,13   2,64   2,71 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR)   10,37   11,13   2,62   2,71 
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 

2009 4,3406 3,9170 4,8999 4,1082 
2010  4,0044 3,8356 4,177 
 
 
 
Identyfikacja segmentów operacyjnych 
 
- podział wg produktów 
 

Segment produktowy   

Pozycja 
Licencje własne 

Usługi: 
WdroŜenie, 
Serwis 

Towary Pozostałe Razem 

Przychody ze sprzedaŜy 1 668 415,76 11 036 198,90 2 458 597,07 262 311,88 15 425 523,61 

Koszty podstawowej 
działalności operacyjnej 

1 807 421,11 6 105 048,83 2 049 503,93 65 105,50 10 027 079,37 

Koszty SprzedaŜy 267 278,40 1 767 987,11 0,00 42 022,08 2 077 287,59 

Koszty ogólnego Zarządu 367 618,79 2 431 716,51 135 431,84 57 797,81 2 992 564,96 

Przychody finansowe 38 929,43 257 509,53 14 341,72 6 120,57 316 901,25 

Przychody operacyjne 90 123,20 33 251,51 1 851,91 790,33 126 016,95 

Koszty finansowe 9 862,97 65 241,34 3 633,55 1 262 031,47 1 340 769,32 

Koszty operacyjne 13 677,38 477 306,77 5 038,79 2 150,39 498 173,33 

Wynik -668 390,26 479 659,37 281 182,59 -1 159 884,46 -1 067 432,76 
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BILANS 
 w tys.   zł  

  2009 2010 

AKTYWA 
Aktywa trwałe                     7 799,00                        7 814,00    
Wartości niematerialne i prawne, w tym:                     4 368,00                        5 788,00    
wartość firmy                                  -                                       -      
Rzeczowe aktywa trwałe                     1 434,00                        1 412,00    
NaleŜności długoterminowe                           42,00                              42,00    
Od jednostek powiązanych                                  -                                       -      
Od pozostałych jednostek                           42,00                              42,00    
Inwestycje długoterminowe                     1 943,00                            558,00    
Nieruchomości                                  -                                       -      
Wartości niematerialne i prawne                                  -                                       -      
Długoterminowe aktywa finansowe                     1 943,00                            558,00    
w jednostkach powiązanych, w tym:                     1 943,00                            549,00    
udziały lub akcje w  jednostkach podporządkowanych 
wyceniane  metodą praw własności 

                                 -                                       -      

w pozostałych jednostkach                                  -                                  9,00    
Inne inwestycje długoterminowe                                  -                                       -      
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe                           12,00                              14,00    
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                           11,00                              14,00    
Inne rozliczenia międzyokresowe                             1,00                                     -      
Aktywa obrotowe                   10 621,00                      10 769,00    
Zapasy                             5,00                            107,00    
NaleŜności krótkoterminowe                     3 626,00                        2 896,00    
Od jednostek powiązanych                         389,00                            225,00    
Od pozostałych jednostek                     3 237,00                        2 671,00    
Inwestycje krótkoterminowe                     6 852,00                        7 605,00    
Krótkoterminowe aktywa finansowe                           27,00                            448,00    
w jednostkach powiązanych                           149,00    
w pozostałych jednostkach                           27,00                            299,00    
środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne                     6 825,00                        7 157,00    
Inne inwestycje krótkoterminowe                                  -                                       -      
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe                         138,00                            161,00    
A k t y w a  r a z e m           18 420,00              18 583,00    

PASYWA 
Kapitał własny             16 365,00                15 350,00    
Kapitał zakładowy                 735,00                    735,00    
Kapitał warunkowy                 125,00                    172,00    
NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)                        -                             -      
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)                        -                             -      
Kapitał zapasowy             14 452,00                14 222,00    
Kapitał  z aktualizacji wyceny                        -                             -      
Pozostałe kapitały rezerwowe                 989,00                    989,00    
Zysk (strata) z lat ubiegłych                 294,00                    294,00    
Zysk (strata) netto -               230,00    -             1 062,00    
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 
ujemna) 

                       -                             -      

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania               2 055,00                  3 233,00    
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Rezerwy na zobowiązania                 256,00                    277,00    
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                 148,00                    145,00    
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                 108,00                    132,00    
długoterminowa                 105,00                    129,00    
krótkoterminowa                     3,00                        3,00    
Pozostałe rezerwy                        -                             -      
długoterminowe                        -                             -      
krótkoterminowe                        -                           -      
Zobowiązania długoterminowe                 145,00                      85,00    
Wobec jednostek powiązanych                        -                             -      
Wobec pozostałych jednostek                 145,00                      85,00    
Zobowiązania krótkoterminowe               1 514,00                  2 350,00    
Wobec jednostek powiązanych                     1,00                      54,00    
Wobec pozostałych jednostek               1 507,00                  2 269,00    
Fundusze specjalne                     6,00                      27,00    
Rozliczenia międzyokresowe                 140,00                    521,00    
Ujemna wartość firmy                        -                             -      
Inne rozliczenia międzyokresowe                 140,00                    521,00    
długoterminowe                 116,00                    480,00    
krótkoterminowe                   24,00                      41,00    
P a s y w a  r a z e m             18 420,00                18 583,00    
      
Wartość księgowa             16 365,00                15 350,00    
Liczba akcji (w szt.)        1 470 000,00           1 470 000,00    
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                   11,13                      10,44    
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)        1 470 000,00           1 480 757,00    
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)                   11,13                      10,37    

 
 
 
 

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 
 w tys.   zł  

  2009 2010 
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów i materiałów, w 
tym:             16 054,00                15 426,00    
od jednostek powiązanych               1 017,00                    742,00    
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów             14 439,00                12 967,00    
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów               1 615,00                  2 459,00    
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:             11 604,00                10 028,00    
jednostkom powiązanym                   457,00    
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów             10 136,00                  7 978,00    
Wartość sprzedanych towarów i materiałów               1 468,00                  2 050,00    
Zysk (strata) brutto ze sprzedaŜy               4 450,00                  5 398,00    
Koszty sprzedaŜy               1 863,00                  2 077,00    
Koszty ogólnego zarządu               2 941,00                  2 993,00    
Zysk (strata) ze sprzedaŜy -               354,00                    328,00    
Pozostałe przychody operacyjne                 579,00                    126,00    
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     
Dotacje                 507,00                      85,00    
Inne przychody operacyjne                   72,00                      41,00    
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Pozostałe koszty operacyjne                 686,00                    498,00    
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                 517,00                    109,00    
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                 165,00                    387,00    
Inne koszty operacyjne                     4,00                        2,00    
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -               461,00    -                 44,00    
Przychody finansowe                 447,00                    317,00    
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:     
od jednostek powiązanych     
Odsetki, w tym:                 369,00                    317,00    
od jednostek powiązanych                     3,00                      16,00    
Zysk ze zbycia inwestycji     
Aktualizacja wartości inwestycji                   78,00      
Inne     
Koszty finansowe                 189,00                  1 340,00    
Odsetki w tym:                   28,00                      15,00    
dla jednostek powiązanych     
Strata ze zbycia inwestycji                   51,00      
Aktualizacja wartości inwestycji                 1 260,00    
Inne                 110,00                      65,00    
Zysk (strata) z działalności gospodarczej -               203,00    -             1 067,00    
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych                        -                             -      
Zyski nadzwyczajne     
Straty nadzwyczajne     
Zysk (strata) brutto -               203,00    -             1 067,00    
Podatek dochodowy                   27,00    -                   5,00    
część bieŜąca     
część odroczona                   27,00    -                   5,00    
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)     
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 
wycenianych metodą praw własności     
Zysk (strata) netto -               230,00    -             1 062,00    
      
Zysk (strata) netto (zanualizowany) -               230,00    -             1 062,00    
Średnia waŜona liczba akcji zwykłych (w szt.)        1 470 000,00           1 470 000,00    
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -                   0,16    -                   0,72    
Średnia waŜona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)        1 470 000,00           1 480 757,00    
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -                   0,16    -                   0,72    
 
 
 
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 

 w tys.   zł  

  2009 2010 

Kapitał  własny na początek okresu (BO)               16 491,00                   16 365,00    
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     
korekty błędów podstawowych     
Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

                    16 491,00                        16 365,00    

Kapitał zakładowy na początek okresu                          735,00                             735,00    
Zmiany kapitału zakładowego     
zwiększenia (z tytułu)     
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emisji akcji (wydania udziałów)     
      
zmniejszenia (z tytułu)     
umorzenia akcji (udziałów)     
      
Kapitał zakładowy na koniec okresu                          735,00                             735,00    
Kapitał warunkowy na początek  okresu                            21,00                             125,00    
Zmiany kapitału warunkowego                          104,00                               47,00    
zwiększenia (z tytułu)                          104,00                               47,00    
                           104,00                               47,00    
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)                                  -                                       -      
                                   -                                       -      
Kapitał warunkoway na koniec okresu                          125,00                             172,00    
NaleŜne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  
okresu 

    

Zmiany naleŜnych wpłat na kapitał zakładowy     
zwiększenia (z tytułu)     
      
zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy)     
      
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                     14 396,00                        14 452,00    
Zmiany kapitału zapasowego                            56,00    -                        230,00    
zwiększenia (z tytułu)                       1 045,00                                     -      
emisji akcji powyŜej wartości nominalnej     
z podziału zysku (ustawowo)     
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 

                      1 045,00      

      
zmniejszenia (z tytułu)                          989,00                             230,00    
pokrycia straty                            230,00    
przeniesienie na kapitał rezerwowy                          989,00      
Kapitał zapasowy na koniec okresu                     14 452,00                        14 222,00    
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                                  -                               989,00    
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych                          989,00                                     -      
zwiększenia (z tytułu)                          989,00                                     -      
kapitał przeznaczony na skup akcji własnych                          989,00      
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zmniejszenia (z tytułu)     
      
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu                          989,00                             989,00    
Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu                       1 339,00                               64,00    
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu                       1 386,00                             341,00    
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     
korekty błędów podstawowych     
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu 
do danych porównywalnych 

                      1 386,00                             341,00    

zwiększenia (z tytułu)     
podziału zysku z lat ubiegłych     
      
zmniejszenia (z tytułu)                       1 045,00                                     -      
                        1 045,00      
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu                          341,00                             341,00    
Strata z lat ubiegłych na początek okresu                            47,00                             277,00    
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości     
korekty błędów podstawowych     
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 

                           47,00                             277,00    

zwiększenia (z tytułu)     
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia     
      
zmniejszenia (z tytułu)                            230,00    
pokrycie straty                            230,00    
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu                            47,00                               47,00    
Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu                          294,00                             294,00    
Wynik netto -                        230,00    -                     1 062,00    
zysk netto     
strata netto -                        230,00    -                     1 062,00    
odpisy z zysku     
Kapitał  własny na koniec okresu (BZ )                     16 365,00                        15 350,00    
Kapitał  własny, po uwzględnieniu proponowanego 
podziału zysku (pokrycia straty) 

                    16 365,00                        15 350,00    

 
 
 
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH 

 w tys.   zł  

  2009 2010 
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  - 
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Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda 
bezpośrednia 

  

(metoda pośrednia)   
Zysk (strata) netto -               230,00 -             1 062,00 
Korekty razem 875,00 3 558,00 
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą 
praw własności 

- - 

Amortyzacja 963,00 1 001,00 
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych 2,00  
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -               341,00 -               302,00 
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -               804,00 1 370,00 
Zmiana stanu rezerw 9,00 21,00 
Zmiana stanu zapasów -                   5,00 -               101,00 
Zmiana stanu naleŜności -               513,00 730,00 
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 
poŜyczek i  kredytów 

182,00 865,00 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 382,00 -                 12,00 
Inne korekty  -                 14,00 
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - 
metoda pośrednia 

645,00 2 496,00 

Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 
Wpływy                 470,00                    340,00    
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

                  56,00                        9,00    

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

                       -                             -      

Z aktywów finansowych, w tym:                 301,00                    331,00    
w jednostkach powiązanych                        -                             -      
zbycie aktywów finansowych     
dywidendy i udziały w zyskach     
spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych     
odsetki     
inne wpływy z aktywów finansowych     
w pozostałych jednostkach                 301,00                    331,00    
zbycie aktywów finansowych     
dywidendy i udziały w zyskach     
spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych                     82,00    
odsetki                 301,00                    249,00    
inne wpływy z aktywów finansowych     
Inne wpływy inwestycyjne                 113,00      
Wydatki               2 629,00                  2 836,00    
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

              2 117,00                  2 486,00    

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne     
Na aktywa finansowe, w tym:                 512,00                           -      
w jednostkach powiązanych                 469,00                           -      
nabycie aktywów finansowych                 469,00      
udzielone poŜyczki długoterminowe     
w pozostałych jednostkach                   43,00                           -      
nabycie aktywów finansowych     
udzielone poŜyczki długoterminowe                   43,00      
Inne wydatki inwestycyjne                   350,00    
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Przepływy pienięŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -             2 159,00    -             2 496,00    
Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej 
Wpływy                 281,00                    564,00    
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

    

Kredyty i poŜyczki                   73,00                    115,00    
Emisja dłuŜnych papierów wartościowych     
Inne wpływy finansowe                 208,00                    449,00    
Wydatki                 433,00                    232,00    
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                 273,00                    194,00    
Wykup dłuŜnych papierów wartościowych     
Z tytułu innych zobowiązań finansowych                   54,00      
Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego                     23,00    
Odsetki                   22,00                      15,00    
Inne wydatki finansowe                   84,00      
Przepływy pienięŜne netto z działalności finansowej (I-II) -               152,00                    332,00    
Przepływy pienięŜne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -             1 666,00                    332,00    
Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym: -             1 668,00                    332,00    
zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych -                   2,00      
Środki pienięŜne na początek okresu               8 493,00                  6 825,00    
Środki pienięŜne na koniec okresu (F+/- D), w tym:               6 825,00                  7 157,00    
o ograniczonej moŜliwości dysponowania                   13,00                      32,00    
 
 

 w tys.   zł  
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2009 2010 
koszty  zakończonych prac rozwojowych                842,00    3 766,00 
wartość firmy                      -      - 
koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:                107,00    187,00 
oprogramowanie komputerowe                107,00    187,00 
inne wartości niematerialne i prawne                   2,00    - 
Wartości niematerialne i prawne w przygotowaniu             3 417,00    1 835,00 
zaliczki na wartości niematerialne i prawne    
Wartości niematerialne i prawne, razem             4 368,00    5 788,00 
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ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2010 
w tys.  zł  

 a   b   c   d    

 e  
 Wartości 
niematerialne i 
prawne, razem  

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

  

 koszty  
zakończonych 
prac rozwojowych   wartość firmy    

oprogramowanie 
komputerowe  

 inne 
wartości 
niematerialn
e i prawne  

 wartości 
niematerialne i 
prawne w 

przygotowaniu  

 

wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu              1 064,00      

                
602,00                    602,00    

                    
9,00                  3 417,00                  5 092,00    

zwiększenia (z tytułu)              3 427,00      
                

173,00                    173,00    
                    

5,00                  1 957,00                  5 562,00    
                                     -      

zmniejszenia (z tytułu)                    5,00                           -      
                       
-                             -      

                
14,00                  3 539,00                  3 558,00    

likwidacja                    5,00          
                  

14,00                    112,00                    131,00    
przesunięcie do zakończonych prac 
rozwojowych                         3 427,00                  3 427,00    
projekty, które nie będą dalej 
realizowane                                    -      
wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu              4 486,00                           -      

                
775,00                    775,00    

                       
-                    1 835,00                  7 096,00    

skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu                 222,00                           -    

                
495,00                    495,00    

                    
7,00                           -                      724,00    

amortyzacja za okres (z tytułu)                 503,00      
                  

93,00                      93,00    
                    

3,00                      599,00    
likwidacja                    5,00                                                15,00    
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10,00    
skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu                 720,00                           -      

                
588,00                    588,00    

                       
-                             -                    1 308,00    

odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu                                    -      
zwiększenia                                    -      
zmiejszenia                                    -      
odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu                                    -      
wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu              3 766,00                           -      

                
187,00                    187,00    

                       
-                1 835,00                  5 788,00    

                
                
                

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2009 
w tys.  zł  

 a   b   c   d    
 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  

 Wartości 
niematerialne i 
prawne, razem  

wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
początek okresu              1 814,00    

                       
-                      442,00                    442,00                        6,00                  1 672,00                  3 934,00    

zwiększenia (z tytułu)                        -                        160,00                    160,00                        3,00                  1 745,00                  1 908,00    
                                     -      
zmniejszenia (z tytułu)                 750,00                              750,00    
                                     -      
wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu              1 064,00    

                       
-                      602,00                    602,00                        9,00                  3 417,00                  5 092,00    

skumulowana amortyzacja                 136,00                                           340,00                    340,00                        3,00                           -                      479,00    
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(umorzenie) na początek okresu -      
amortyzacja za okres (z tytułu)                 836,00                      155,00                    155,00                        4,00                      995,00    
likwidacja                  750,00                              750,00    
skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu                 222,00    

                       
-                      495,00                    495,00                        7,00                           -                      724,00    

odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu   

                       
-                                   -                             -      

zwiększenia                                    -      
zmiejszenia                                    -      
odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu                                    -      
wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych na 
koniec okresu                 842,00    

                       
-                      107,00                    107,00                        2,00                  3 417,00                  4 368,00    

                                     -      
 
 

 w tys.   zł  WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 
(STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2010 2009 

własne               5 788,00                  4 368,00    

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

    

Wartości niematerialne i prawne, razem 
              5 788,00                  4 368,00    

 
 

 w tys.   zł  
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2010 2009 
środki trwałe, w tym:               1 406,00                  1 434,00    
grunty (w tym prawo uŜytkowania wieczystego gruntu)                        -                             -      
budynki, lokale i obiekty inŜynierii lądowej i wodnej                   19,00                      23,00    
urządzenia techniczne i maszyny                 630,00                    562,00    
środki transportu                 754,00                    845,00    
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inne środki trwałe                     3,00                        4,00    
środki trwałe w budowie     
zaliczki na środki trwałe w budowie                     6,00      
Rzeczowe aktywa trwałe, razem               1 412,00                  1 434,00   
 
 

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2010 
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                  1 667,00                  1 438,00                      30,00                  3 181,00    

zwiększenia (z tytułu)                        -                             -                      288,00                    130,00                           -                      418,00    
- nabycia                     288,00                    130,00                      418,00    
zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -                        44,00                      75,00                           -                      119,00    
- likwidacji                       44,00                      75,00                      119,00    
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu                        -                        46,00                  1 911,00                  1 493,00                      30,00                  3 480,00    
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 

                       -                        23,00                  1 105,00                    593,00                      26,00                  1 747,00    

amortyzacja za okres (z tytułu)                        -                          4,00                    220,00                    221,00                        1,00                    446,00    
zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -                        44,00                      75,00                           -                      119,00    
- likwidacji                                  -      
- sprzedaŜy                       44,00                      75,00                      119,00    
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 

                       -                        27,00                  1 281,00                    739,00                      27,00                  2 074,00    

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu 

                                 -      

zwiększenia                                  -      
zmniejszenia                                  -      
odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec                                  -      
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okresu 
wartość netto środków trwałych na koniec okresu                        -                        19,00                    630,00                    754,00                        3,00                  1 406,00    
              
              
              

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) 2009 
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                  1 668,00                  1 410,00                      30,00                  3 154,00    

zwiększenia (z tytułu)                        -                             -                      108,00                    182,00                           -                      290,00    
- nabycia                     108,00                    182,00                      290,00    
zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -                      109,00                    154,00                           -                      263,00    
- sprzedaŜ                     109,00                    154,00                      263,00    
wartość brutto środków trwałych na koniec okresu                        -                        46,00                  1 667,00                  1 438,00                      30,00                  3 181,00    
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek 
okresu 

                       -                        18,00                    921,00                    450,00                      23,00                  1 412,00    

amortyzacja za okres (z tytułu)                        -                          5,00                    293,00                    297,00                        3,00                    598,00    
zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -                      109,00                    154,00                           -                      263,00    
- likwidacji                                  -      
- sprzedaŜy                     109,00                    154,00                      263,00    
skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec 
okresu 

                       -                        23,00                  1 105,00                    593,00                      26,00                  1 747,00    

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek 
okresu 

                                 -      

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

                                 -      
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wartość netto środków trwałych na koniec okresu                        -                        23,00                    562,00                    845,00                        4,00                  1 434,00    
 
 

 w tys.   zł  ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA 
WŁASNOŚCIOWA) 2010 2009 
własne               1 338,00                  1 352,00    
uŜywane na podstawie umowy najmu, dzierŜawy lub innej 
umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 

                  68,00                      82,00    

      
Środki trwałe bilansowe, razem               1 406,00                  1 434,00    
 

 w tys.   zł  
NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2010 2009 
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) 2010 2009 
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stan na początek okresu                   42,00                      42,00    
                         -                             -      
zwiększenia (z tytułu)                        -                             -      
                         -                             -      
zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -      
                         -                             -      
stan na koniec okresu                   42,00                      42,00    
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w tys. zł 

NALEśNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2010 2009 
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 2010 2009 
w jednostkach zaleŜnych                 549,00                  1 943,00    
udziały lub akcje                 549,00                  1 810,00    
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
udzielone poŜyczki                   133,00    
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
w jednostkach współzaleŜnych                        -                             -      

udziały lub akcje                        -                             -      

dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
udzielone poŜyczki                        -                             -      
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
w jednostkach stowarzyszonych                        -                             -      
udziały lub akcje                        -                             -      
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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                     9,00                           -      
udziały lub akcje                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
udzielone poŜyczki                     9,00                           -      
inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
      
Długoterminowe aktywa finansowe, razem                 558,00                  1 943,00    
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 w tys.   zł  ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH 
AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP 
RODZAJOWYCH) 2010 2009 
stan na początek okresu               1 943,00                    181,00    
      
zwiększenia (z tytułu)                     9,00                  1 763,00    
nabycie udziałó i akcji                        -                    1 630,00    
udzielenie poŜyczek                     9,00                    133,00    
zmniejszenia (z tytułu)               1 394,00                        1,00    
odpis aktualizujący wartość udziałów               1 261,00      
spłata poŜyczek                        -                          1,00    
przeniesienie do krótkoterminowych                 133,00      
stan na koniec okresu                 558,00                  1 943,00    
 

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH 
w tys. zł 
a b c d e f g h i j k 

Lp. 

nazwa (firma) 
jednostki, ze 
wskazaniem 
formy 
prawnej 

siedziba przedmiot 
przedsiębiorst

wa 

charakter 
powiązania 
(jednostka 
zaleŜna, 
jednostka 
współzaleŜ
na, 

jednostka 
stowarzysz
ona, z 

wyszczegól
nieniem 
powiązań 
bezpośredn
ich i 

pośrednich) 

zastosowana 
metoda 

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

konsolidacji / 
wycenie metodą 
praw własności 

data objęcia kontroli 
/ współkontroli / 
uzyskania 

znaczącego wpływu 

wartość 
udziałów / akcji 
według ceny 
nabycia 

korekty 
aktualizujące 
wartość (razem) 

wartość 
bilansowa 

udziałów / akcji 

% 
posiadanego 
kapitału 

zakładowego 

udział w ogólnej 
liczbie głosów na 

walnym 
zgromadzeniu 
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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 66,70 66,70 

2 

QuantumI-
Services Sp. z 

o.o. 

Kraków Zarządzanie i 
kierowanie w 
zakresie 

prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Jednostka 
zaleŜna 

Konsolidacja 
metodą pełną 

2009-06-08 1 540 0 1 540 100,00 100,00 

3 

Edisonda Sp. 
z o.o. 

Kraków Zarządzanie i 
kierowanie w 
zakresie 

prowadzenia 
działalności 
gospodarczej 

Jednostka 
zaleŜna 

Konsolidacja 
metodą pełną 

2009-09-01 90 0 90 100,00 100,00 

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: 

Lp. 

nazwa 
jednostki 

 - kapitał 
zakładowy 

- naleŜne wpłaty 
na kapitał 

kapitał 
zapaso

- pozostały kapitał własny, 
w tym: 

 - 
zobowiąz

- 
zobowiąza

 - 
naleŜnoś

- 
naleŜności 

aktyw
a 

jedno
stki, 
razem 

przyc
hody 
ze 
sprzed
aŜy 

nieopła
cona 
przez 
emitent
a 

otrzymane 
lub 
naleŜne 
dywidendy 
od 
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zakładowy 
(wielkość 
ujemna) 

wy / 
rezerwo
wy 

 zysk 
(strat
a) z 
lat 
ubieg
łych 

zysk 
(strata) 
netto 

ania 
długoter
minowe 

nia 
krótkoter
minowe 

ci 
długoter
minowe 

krótkoterm
inowe 

wartość 
udziałó
w / 
akcji w 
jednost
ce 

jednostki 
za ostatni 
rok 

obrotowy 

1 Quantum 
East Sp. z 
o.o. 

250 270 0 0 -  20 -  13 -  7 56 0 56 0 0 0 306 0 0 0 

2 Quantum 
I-Services 
Sp. z o.o. 

278 1 500 0 35 - 1 257 -  4 - 1 253 166 0 163 50 0 50 444 176 0 0 

3 Edisonda 
Sp. z o.o. 

83 89 0 31 -  37 -  17 -  20 42 0 41 43 0 43 124 395 0 0 

 
 

 w tys.   zł  
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2010 2009 

w walucie polskiej   
zł 

                
558,00    

              1 
943,00    

w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł)   zł     
b1. jednostka / waluta         
po przeliczeniu na tys. zł         
-         
pozostałe waluty w tys. zł   zł     

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa 
finansowe, razem   

zł 
                

558,00    
              1 
943,00    
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 w tys.   zł  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(WG ZBYWALNOŚCI) 2010 2009 
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)     
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wartość na początek okresu     
wartość według cen nabycia     
c2) ....     
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (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):     
Udziały w jednostce zaleŜnej                 549,00                  1 810,00    
korekty aktualizujące wartość (za okres)               1 261,00      
wartość na początek okresu               1 810,00                    180,00    
wartość według cen nabycia               1 810,00                  1 810,00    
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):     
c1) udzielone poŜyczki                     9,00                    133,00    
korekty aktualizujące wartość (za okres)                        -                             -      
Przeniesienie do inwestycji krótkoterminowych                 133,00      
wartość na początek okresu                 133,00                        1,00    
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wartość według cen nabycia                     9,00                    133,00    
c2) ....     
Wartość według cen nabycia, razem     
Wartość na początek okresu, razem     
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem     
Wartość bilansowa, razem                 558,00                  1 943,00    
 
 

 w tys.   zł  
UDZIELONE POśYCZKI DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2010 2009 
w walucie polskiej w tys.                       9,00                    133,00    
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                     9,00                    133,00    
 
 
 

 w tys.   zł  
ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2010 2009 
Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego 
na początek okresu, w tym: 

                  11,00                      38,00    

odniesionych na wynik finansowy                        -                        38,00    
                         -                        38,00    
odniesionych na kapitał własny                   11,00      
                         -                             -      
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy                        -                             -      
                         -                             -      
Zwiększenia                   14,00                      11,00    
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odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
ujemnymi róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 

                  14,00                      11,00    

- zobowiązań                        -                          1,00    
- ujemnych róŜnic kursowych od naleŜności                   14,00                      10,00    
utworzenie rezerwy na świadczenia pracownicze                        -                             -      
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) 

                       -                             -  

                         -                             -      
Zmniejszenia                   11,00                      38,00    

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

                  11,00                      38,00    

- odwrócenia róŜnic przejściowych                   11,00                      38,00    
odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą 
podatkową  (z tytułu) 

                       -                             -      

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

    

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

                       -                             -      

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

                       -                             -      

                         -                             -      



Sprawozdanie finansowe  Quantum software S.A. za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010 

 
 
 

 31 

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

                  14,00                      11,00    

odniesionych na wynik finansowy                   14,00                      11,00    
                         -                             -      
odniesionych na kapitał własny                        -                           -      
                         -                             -      
odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy                        -                             -      
      
 

 w tys.   zł  
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2010 2009 
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:                        -                             -      
      
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:                        -                          1,00    
                         -                          1,00    
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem                        -                          1,00    
 
 

 w tys.   zł  
ZAPASY 2010 2009 
materiały                          -      
półprodukty i produkty w toku                          -      
produkty gotowe                          -      
towary                 107,00                        5,00    
zaliczki na dostawy     
Zapasy, razem                 107,00                        5,00  
 
 

 w tys.   zł  

NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2010 2009 
od jednostek powiązanych                 225,00                    389,00    
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                 225,00                    389,00    
do 12 miesięcy                 225,00                    389,00    
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powyŜej 12 miesięcy     
inne     
dochodzone na drodze sądowej     
naleŜności od pozostałych jednostek               2 671,00                  3 237,00    
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:               2 277,00                  2 990,00    
do 12 miesięcy               2 277,00                  2 990,00    
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -      

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

                149,00                      26,00    

inne                 245,00                    221,00    
dochodzone na drodze sądowej                        -                             -      
NaleŜności krótkoterminowe netto, razem               2 896,00                  3 626,00    
odpisy aktualizujące wartość naleŜności                 565,00                    179,00    
NaleŜności krótkoterminowe brutto, razem               3 461,00                  3 805,00    
 
 
 

 w tys.   zł  NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD 
JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 2010 2009 
z tytułu dostaw i usług, w tym:                 225,00                    389,00    
od jednostek zaleŜnych                 225,00                    389,00    
od jednostek współzaleŜnych                        -                             -      
od jednostek stowarzyszonych                        -                             -      
od znaczącego inwestora                        -                             -      
od jednostki dominującej                        -                             -      
inne, w tym:                        -                             -      
od jednostek zaleŜnych                        -                             -      
od jednostek współzaleŜnych                        -                             -      
od jednostek stowarzyszonych                        -                             -      
od znaczącego inwestora                        -                             -      
od jednostki dominującej                        -                             -      
dochodzone na drodze sądowej, w tym:                        -                             -      
od jednostek zaleŜnych                        -                             -      
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od jednostek współzaleŜnych                        -                             -      
od jednostek stowarzyszonych                        -                             -      
od znaczącego inwestora                        -                             -      
od jednostki dominującej                        -                             -      
NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 
netto, razem 

                225,00                    389,00    

odpisy aktualizujące wartość naleŜności od jednostek 
powiązanych 

                       -                             -      

NaleŜności krótkoterminowe od jednostek powiązanych 
brutto, razem 

                225,00                    389,00    

 
 

 w tys.   zł  ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH 
WARTOŚĆ NALEśNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 2010 2009 
Stan na początek okresu                 179,00                      14,00    
zwiększenia (z tytułu)                 386,00                    165,00    
                  386,00                    165,00    
zmniejszenia (z tytułu)                        -                             -      
spłata naleŜności                        -                             -      
Stan odpisów aktualizujących wartość naleŜności 
krótkoterminowych na koniec okresu 

                565,00                    179,00    

 
 

 w tys.   zł  
NALEśNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO 
(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2010 2009 
w walucie polskiej w tys. zł               2 687,00                  2 814,00    
w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł                 774,00                    991,00    
b1. jednostka / waluta w tys. EUR                 203,00                    247,00    
po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł                 773,00                    984,00    
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł                     1,00                        7,00    
NaleŜności krótkoterminowe, razem w tys. zł               3 461,00                  3 805,00    
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 w tys.   zł  NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 
(BRUTTO) -O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: 2010 2009 
do 1 miesiąca               2 089,00                  2 501,00    
powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy                 262,00                    294,00    
powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy                   52,00                    148,00    
powyŜej 6 miesięcy do 1 roku                     7,00                    577,00    
powyŜej 1 roku                 657,00                      38,00    
naleŜności przeterminowane                 716,00                    763,00    
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto)               3 067,00                  3 558,00    
odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i 
usług 

                565,00                    179,00    

NaleŜności z tytułu dostaw i usług, razem (netto)               2 502,00                  3 379,00    
 

 w tys.   zł  NALEśNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, 
PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z 
PODZIAŁEM NA NALEśNOŚCI NIESPŁACONE 
W OKRESIE 2010 2009 
do 1 miesiąca                        -                             -      
powyŜej 1 miesiąca do 3 miesięcy                        -                             -   
powyŜej 3 miesięcy do 6 miesięcy                   52,00                    148,00    
powyŜej 6 miesięcy do 1 roku                     7,00                    577,00    
powyŜej 1 roku                 657,00                      38,00    
NaleŜności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, 
razem (brutto) 

                716,00                    763,00    

odpisy aktualizujące wartość naleŜności z tytułu dostaw i 
usług, przeterminowane 

                565,00                    179,00    

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

                151,00                    584,00    
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NALEśNOŚCI PRZETERMINOWANE ORAZ 
NALEśNOŚCI SPORNE (Z PODZIAŁEM WG 
TYTUŁÓW) w tys. zł 2010 2009 
A. NaleŜności przeterminowane i sporne brutto, w tym:          716,00             763,00    
1. z tytułu dostaw i usług          716,00             763,00    
    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych          151,00             584,00    
   - objęte odpisami aktualizującymi          565,00             179,00    
1a) skierowane na drogę postępowania egzekucyjnego     
    - do których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych     
   - objęte odpisami aktualizującymi     
2. z innych tytułów     
 
 
 

 w tys.   zł  

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2010 2009 
w jednostkach zaleŜnych                 149,00                           -      
udziały lub akcje                        -                             -      
naleŜności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
udzielone poŜyczki                 149,00                           -      
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                        -                             -      



Sprawozdanie finansowe  Quantum software S.A. za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010 

 
 
 

 36 

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
w jednostkach stowarzyszonych                        -                             -      
udziały lub akcje                        -                             -      
naleŜności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
udzielone poŜyczki                        -                             -      
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
w znaczącym inwestorze                        -                             -      
udziały lub akcje                        -                             -      
naleŜności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
udzielone poŜyczki                        -                             -   
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
w jednostce dominującej                        -                             -      
udziały lub akcje                        -                             -      
naleŜności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach                        -                             -      
dłuŜne papiery wartościowe                        -                             -      
inne papiery wartościowe (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
udzielone poŜyczki                        -                             -      
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     
      
w pozostałych jednostkach                 299,00                      27,00    
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                 299,00                      27,00    
inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)     
      
środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne               7 157,00                  6 825,00    
środki pienięŜne w kasie i na rachunkach                 143,00                    448,00    
inne środki pienięŜne               7 014,00                  6 377,00    
inne aktywa pienięŜne     
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem               7 605,00                  6 852,00    
 
 

 w tys.   zł  
PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2010 2009 

w walucie polskiej 
w tys. zł                  448,00    

                  
27,00    

w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł                        -                             -      
b1. jednostka / waluta w tys. EUR                          -      
po przeliczeniu na tys. zł                              -      
-         
pozostałe waluty w tys. zł   zł                          -      
Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe 
aktywa finansowe, razem 

w tys. zł                  448,00    
                  

27,00    
 
 

 w tys.   zł  PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE 
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 
(WG ZBYWALNOŚCI) 2010 2009 
Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach 
(wartość bilansowa) 

                         -      

akcje (wartość bilansowa):                          -      
wartość godziwa                          -      
wartość rynkowa                          -      
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wartość według cen nabycia                          -      
obligacje (wartość bilansowa):                          -      
wartość godziwa                          -      
wartość rynkowa                          -      
wartość według cen nabycia                          -      
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                          -      
c1) ....                          -      
wartość godziwa                          -      
wartość rynkowa                          -      
wartość według cen nabycia                          -      
c2) ....                          -      

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

                         -      

akcje (wartość bilansowa):                          -      
wartość godziwa                          -      
wartość rynkowa                          -      
wartość według cen nabycia                          -      
obligacje (wartość bilansowa):                          -      
wartość godziwa                          -      
wartość rynkowa                          -      
wartość według cen nabycia                          -      
inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):                          -      
c1) ....                          -      
wartość godziwa                          -      
wartość rynkowa                          -      
wartość według cen nabycia                          -      
c2) ....                          -      
Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku 
regulowanym (wartość bilansowa) 

                         -      

akcje (wartość bilansowa):                          -      
wartość godziwa                          -      
wartość rynkowa                          -      
wartość według cen nabycia                          -      
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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 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):                          -      
c1) udzielone poŜyczki                 448,00                      27,00    
wartość godziwa                        -                          -      
wartość rynkowa                        -                             -      
wartość według cen nabycia                 448,00                      27,00    
c2) ....                        -                             -      
Wartość według cen nabycia, razem                        -                             -      
Wartość na początek okresu, razem                        -                             -      
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem                        -                             -      
Wartość bilansowa, razem                 448,00                      27,00    
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 w tys.   zł  

UDZIELONE POśYCZKI KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2010 2009 
w walucie polskiej w tys. zł                 448,00                      27,00    
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                 448,00                      27,00    
 

 w tys.   zł  
ŚRODKI PIENIĘśNE I INNE AKTYWA 
PIENIĘśNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2010 2009 
w walucie polskiej w tys. zł               7 134,00                  6 759,00    
w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł                   23,00                      66,00    
b1. jednostka / waluta w tys. EUR                     5,00                      15,00    
po przeliczeniu na tys. zł                       21,00                      58,00    
-                            -                             -      
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł                     2,00                        8,00    
Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne, razem w tys. zł               7 157,00                  6 825,00    
 

 w tys.   zł  KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA 
MIĘDZYOKRESOWE 2010 2009 
czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:                   47,00                      62,00    
opłacone z góry ubezpieczenia, prenumeraty itp..                   47,00                      62,00    
odpis na ZFŚS     
pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:                 114,00                      76,00    

koszty związane z przychodami przyszłych okresów                   85,00                      68,00    

koszty związane z pozyskaniem kapitału     
pozostałe koszty międzyokresowe                   29,00                        8,00    
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem                 161,00                    138,00    
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KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 2009 

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 
zwykłe na 
okaziciela brak brak  470 000  235 000 gotówka 11-09-2007 2007 

Liczba akcji, razem 1 470 000  735 000       
Kapitał zakładowy, razem  735 000   
Wartość nominalna 
jednej akcji (w zł)   0,50   
                  
         
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 2010 
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 
zwykłe na 
okaziciela brak brak  470 000  235 000 gotówka 11-09-2007 2007 

Liczba akcji, razem 1 470 000  735 000       
Kapitał zakładowy, razem  735 000   
Wartość nominalna 
jednej akcji (w zł)   0,50   
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 w tys.   zł  
KAPITAŁ ZAPASOWY 2010 2009 
ze sprzedaŜy akcji powyŜej ich wartości nominalnej             10 532,00                10 762,00    
utworzony ustawowo                        -                             -      

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

              3 690,00                  3 690,00    

z dopłat akcjonariuszy / wspólników                        -                             -      
inny (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
Kapitał zapasowy, razem             14 222,00                14 452,00    
 
 

 w tys.   zł  POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE 
(WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) 2010 2009 
                  989,00                    989,00    
Pozostałe kapitały rezerwowe, razem                 989,00                    989,00    
 
 

 w tys.   zł  ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU 
ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 2010 2009 
Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego na początek okresu, w tym: 

                148,00                    148,00    

odniesionej na wynik finansowy                 148,00                    148,00    
      
odniesionej na kapitał własny     
      
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     
      
Zwiększenia                 145,00                    148,00    

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

                145,00                    148,00    

zobowiazań     
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róŜnica między amortyzacją podatkową i bilansową                 133,00                    135,00    
odsetki                   12,00                      13,00    
dodatnich róŜnic kursowych od naleŜności i zobowiązań                        -                             -      

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                 148,00                    148,00    
odniesione na wynik finansowy okresu w związku z 
dodatnimi róŜnicami przejściowymi (z tytułu) 

                148,00                    148,00    

- odwrócenia róŜnic przejściowych                 148,00                    148,00    
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 

                145,00                    148,00    

odniesionej na wynik finansowy                 145,00                    148,00    
      
odniesionej na kapitał własny     
      
odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy     
 

 w tys.   zł  ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ 
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2010 2009 
stan na początek okresu                 105,00                      96,00    
      
zwiększenia (z tytułu)                   24,00                        9,00    



Sprawozdanie finansowe  Quantum software S.A. za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010 

 
 
 

 44 

utworzenie rezerwy                   24,00                        9,00    
wykorzystanie (z tytułu)                        -                             -      
      
rozwiązanie (z tytułu)                        -                             -      
      
stan na koniec okresu                 129,00                    105,00    
 
 

 w tys.   zł  ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ 
REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I 
PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2010 2009 
stan na początek okresu                     3,00                        2,00    
      
zwiększenia (z tytułu)                        -                          1,00    
utworzenie rezerwy                        -                          1,00    
wykorzystanie (z tytułu)                        -                             -      
                         -                             -      
rozwiązanie (z tytułu)                        -                             -      
                         -                             -      
stan na koniec okresu                     3,00                        3,00    
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 w tys.   zł  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2010 2009 
wobec jednostek zaleŜnych     
kredyty i poŜyczki     
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych     
inne zobowiązania finansowe, w tym:     
      
umowy leasingu finansowego     
inne (wg rodzaju)     
      
wobec jednostek współzaleŜnych     
kredyty i poŜyczki     
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych     
inne zobowiązania finansowe, w tym:     
      
umowy leasingu finansowego     
inne (wg rodzaju)     
      
wobec jednostek stowarzyszonych     
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     
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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                   85,00                    145,00    
kredyty i poŜyczki                   85,00                    121,00    
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych     
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                        24,00    
      
umowy leasingu finansowego                        -                        24,00    
inne (wg rodzaju)     
      
Zobowiązania długoterminowe, razem                   85,00                    145,00    
 
 

 w tys.   zł  ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O 
POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO 
OKRESIE SPŁATY 2010 2009 
powyŜej 1 roku do 3 lat                   85,00                    145,00    
powyŜej 3 do 5 lat                        -                             -      
powyŜej 5 lat                        -                             -      
Zobowiązania długoterminowe, razem                   85,00                    145,00    
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 w tys.   zł  

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2010 2009 

w walucie polskiej 
w tys. zł                   85,00    

                
145,00    

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                   85,00    

                
145,00    

 
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK - 2009 rok 

w tys. zł 
Kwota kredytu / poŜyczki wg 

umowy 
Kwota kredytu / poŜyczki 
pozostała do spłaty 

Nazwa 
(firma) 
jednostki, 
ze 

wskazaniem 
formy 
prawnej 

Siedziba 

w 
tys. 
zł 

w 
walucie 

jednostka walut
a 

w 
tys
. zł 

w 
walucie 

jednostk
a 

walut
a 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 
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Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

86 0 0 0 0 0 0 0 

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  x 2, Skoda  
Octavia  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 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

123 0 0 0 12 0 0 0 
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 
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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 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

50 0 0 0 9 0 0 0 

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, 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 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

80 0 0 0 17 0 0 0 Oprocentowanie 
kredytu naliczane jest 
wg stopy zmiennej. 1) 
stopa referencyjna 
oznacza WIBOR 1M 

30.09.2010 

1) pełnomocnictwo 
nieodwołalne do dysponowania 
przez bank rachunkiem 
bieŜącym; 2) oświadczenie 
kredytobiorcy o poddaniu się 
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w wysokości 4,9%, 2) 
marŜa podstawowa w 
wysokości 0,9 
punktów 
procentowych, 3) 
stopa karna na dzień 
zawarcia umowy 
wynosi 25%. 

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 
PEUGEOTprod. 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 
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Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

83 0 0 0 6 0 0 0 

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 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 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

47 0 0 0 22 0 0 0 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%. 

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 
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rejestrowy na samochodzie 
osobowych marki SEAT z 
2007r będącym przedmiotem 
finansowania; 5) oświadczenie 
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 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

120 0 0 0 55 0 0 0 

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 



Sprawozdanie finansowe  Quantum software S.A. za okres od 01.01.2010 – 31.12.2010 

 
 
 

 53 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

129 0 0 0 75 0 0 0 

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 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

97 0 0 0 45 0 0 0 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 

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 
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wynosi 30%. rejestrowy na  samochodach 
osobowych: SKODA 
OCTAVIA x 2, rok prod. 2008 ;  
5) cesja praw na rzecz banku z 
polis ubezpieczeniowych w/w 
samochodów 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

73 0 0 0 60 0 0 0 

Oprocentowanie 
kredytu naliczane jest 
wg stopy zmiennej. 1) 
stopa referencyjna 
oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 4,02%, 
2) marŜa podstawowa 
w wysokości 2 
punktów 
procentowych, 3) 
stopa karna na dzień 
zawarcia umowy 
wynosi 21%. 

02.07.2012 

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 OPEL, nr rej. 
KR 568JS, rok produkcji 2009  
5) cesja praw na rzecz banku z 
polisy ubezpieczeniowej AC 
w/w samochodu 

             

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POśYCZEK - 2010 

w tys. zł 

Kwota kredytu / poŜyczki wg 
umowy 

Kwota kredytu / poŜyczki 
pozostała do spłaty 

Nazwa 
(firma) 
jednostki, 
ze 

Siedziba 

w 
tys. 

w 
walucie 

jednostka walut
a 

w 
tys

w 
walucie 

jednostk
a 

walut
a 

Warunki 
oprocentowania 

Termin 
spłaty 

Zabezpieczenia 
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wskazaniem 
formy 
prawnej 

zł . zł 

Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

47 0 0 0 5 0 0 0 

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%. 

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 z 2007r będącym 
przedmiotem finansowania; 5) 
oświadczenie kredytobiorcy o 
poddaniu sie egzekucji wydania 
ww. samochodu;  6) cesja praw na 
rzecz banku z polis 
ubezpieczeniowych ww. 
samochodu. 
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Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

120 0 0 0 18 0 0 0 

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 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

129 0 0 0 32 0 0 0 
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) 
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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 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

97 0 0 0 21 0 0 0 

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 x 2, rok 
prod. 2008 ;  5) cesja praw na 
rzecz banku z polis 
ubezpieczeniowych w/w 
samochodów 
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Deutsche 
Bank PBC 
S.A. 

00-609 
Warszawa, 
al.. Armii 
Ludowej 
26 

73 0 0 0 36 0 0 0 

Oprocentowanie 
kredytu naliczane jest 
wg stopy zmiennej. 1) 
stopa referencyjna 
oznacza WIBOR 1M 
w wysokości 4,02%, 
2) marŜa podstawowa 
w wysokości 2 
punktów 
procentowych, 3) 
stopa karna na dzień 
zawarcia umowy 
wynosi 21%. 

02.07.2012 

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 
OPEL, nr rej. KR 568JS, rok 
produkcji 2009  5) cesja praw na 
rzecz banku z polisy 
ubezpieczeniowej AC w/w 
samochodu 

Raiffeisen 00-549 
Warszawa; 
ul.Piękna 
20 

123 0 0 0 75 0 0 0 

Oprocentowanie 
kredytu naliczane jest 
wg stopy zmiennej. 1) 
stopa referencyjna 
oznacza WIBOR 3M  
2) marŜa podstawowa 
w wysokości 1,7 
punktów 
procentowych 

30.09.2013 

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) sądowy zastaw 
rejestrowy na  samochodzie 
osobowym marki Scoda Okravia  
i Kia ED CEED, rok produkcji 
2010 4) cesja praw na rzecz 
banku z polisy ubezpieczeniowej 
AC w/w samochodów 
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Raiffeisen 00-549 
Warszawa; 
ul.Piękna 
20 

264 0 0 0 33 0 0 0 

Oprocentowanie 
kredytu naliczane jest 
wg stopy zmiennej. 1) 
stopa referencyjna 
oznacza WIBOR 3M  
2) marŜa podstawowa 
w wysokości 1,6 
punktów 
procentowych 

31.03.2013 

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) sądowy zastaw 
rejestrowy na  samochodzie 
osobowym marki Scoda Okravia, 
Volvo rok produkcji 2010 4) cesja 
praw na rzecz banku z polisy 
ubezpieczeniowej AC w/w 
samochodów 

 
 

 w tys.   zł  
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2010 2009 
wobec jednostek zaleŜnych                   54,00                        1,00    
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:                   54,00                        1,00    
do 12 miesięcy                   54,00                        1,00    
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -      
inne (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
wobec jednostek współzaleŜnych                        -                             -      
kredyty i poŜyczki, w tym:                        -                             -      
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -      
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z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -      
z tytułu dywidend                        -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -      
                         -                             -      
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        -                             -      
do 12 miesięcy                        -                             -      
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -      
inne (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
wobec jednostek stowarzyszonych                        -                             -      
kredyty i poŜyczki, w tym:                        -                             -      
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -      
z tytułu dywidend                        -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -      
                         -                             -      
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        -                             -      
do 12 miesięcy                        -                             -      
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -      
inne (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
wobec znaczącego inwestora                        -                             -      
kredyty i poŜyczki, w tym:                        -                             -      
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                            -      
z tytułu dywidend                        -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -      
                         -                             -      
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        -                             -      
do 12 miesięcy                        -                             -      
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powyŜej 12 miesięcy                        -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -      
inne (wg rodzaju)                        -                             -      
                         -                             -      
wobec jednostki dominującej                        -                             -      
kredyty i poŜyczki, w tym:                        -                             -      
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -      
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -      
z tytułu dywidend                        -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                        -                             -      
                         -                             -      
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                        -                             -      
do 12 miesięcy                        -                             -      
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -      
inne (wg rodzaju)                        -                             -      
      
wobec pozostałych jednostek               2 269,00                  1 507,00    
kredyty i poŜyczki, w tym:                 137,00                    179,00    
długoterminowe w okresie spłaty                        -                             -     
z tytułu emisji dłuŜnych papierów wartościowych                        -                             -      
z tytułu dywidend                        -                             -      
inne zobowiązania finansowe, w tym:                   24,00                    27,00    
kontrakt terminowy                        -                             -      
leasing                   24,00                      27,00    
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:               1 485,00                    708,00    
do 12 miesięcy               1 485,00                    708,00    
powyŜej 12 miesięcy                        -                             -      
zaliczki otrzymane na dostawy                        -                             -      
zobowiązania wekslowe                        -                             -      
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń                 559,00                    567,00    
z tytułu wynagrodzeń                        -                             -      
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inne (wg tytułów)                   64,00                      26,00    
                         -                             -      
fundusze specjalne (wg tytułów)                   27,00                        6,00    
                         -                             -      
Zobowiązania krótkoterminowe, razem               2 350,00                  1 514,00    
 
 

 w tys.   zł  
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 
(STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta 2010 2009 
w walucie polskiej w tys. zł               2 325,00                  1 514,00    
w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł                   25,00      
b1. jednostka / waluta w tys. EUR                     6,00      
po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł                   25,00      
-         
pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł     
Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł               2 350,00                  1 514,00    
 
 

 w tys.   zł  
INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2010 2009 
bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów                   41,00                      24,00    
długoterminowe (wg tytułów)                        -                             -      
      
krótkoterminowe (wg tytułów)                   41,00                      24,00    
                           -      
rozliczenia międzyokresowe przychodów                 480,00                    116,00    
długoterminowe (wg tytułów)                 480,00                    116,00    
otrzymana dotacja                 480,00                    116,00    
krótkoterminowe (wg tytułów)                          -      
przychody przyszłych okresów                          -      
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem                 521,00                    140,00    
 
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję: 
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Rok 2010 
wartość księgowa 15.350 tys. zł / liczba akcji 1.470.000 szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 10,44 zł 
rozwodniona wartość księgowa 15.350 tys. zł / liczba akcji 1.480.757 szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 10,37 zł 
Rok 2009 
wartość księgowa 16.365 tys. zł / liczba akcji 1.470.000 szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 11,13 zł 
 
 

 w tys.   zł  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY 
PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-
RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2010 2009 
SprzedaŜ produktów               1 668,00                  2 111,00    
w tym: od jednostek powiązanych                 150,00                    358,00    
SprzedaŜ usług             11 299,00                12 328,00    
w tym: od jednostek powiązanych                 592,00                    641,00    
      
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem             12 967,00                14 439,00    
w tym: od jednostek powiązanych                 742,00                    999,00    
 
 
 

 w tys.   zł  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY 
PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2010 2009 
kraj             10 513,00                11 443,00    
w tym: od jednostek powiązanych                 188,00                    319,00    
SprzedaŜ produktów               1 396,00                  1 681,00    
w tym: od jednostek powiązanych                        -        
SprzedaŜ usług               9 117,00                  9 762,00    
w tym: od jednostek powiązanych                 188,00                    319,00    
      
eksport               2 454,00                  2 996,00    
w tym: od jednostek powiązanych                 554,00                    680,00    
SprzedaŜ produktów                 272,00                    430,00    
w tym: od jednostek powiązanych                 150,00                    358,00    
SprzedaŜ usług               2 182,00                  2 566,00    
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w tym: od jednostek powiązanych                 404,00                    322,00    
      
Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, razem             12 967,00                14 439,00    
w tym: od jednostek powiązanych                 742,00                    999,00    
 
 

 w tys.   zł  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY 
TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2010 2009 
SprzedaŜ towarów               2 459,00                  1 615,00    
w tym: od jednostek powiązanych                        -                       18,00    
                           -      
w tym: od jednostek powiązanych                          -      
                           -      
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, 
razem 

              2 459,00                  1 615,00    

w tym: od jednostek powiązanych                        -                        18,00    
 
 

 w tys.   zł  PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAśY 
TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 2010 2009 
kraj               2 401,00                  1 615,00    
w tym: od jednostek powiązanych                        -                        18,00    
SprzedaŜ towarów               2 401,00                  1 615,00    
w tym: od jednostek powiązanych     
                         -                      18,00    
w tym: od jednostek powiązanych     
      
eksport                   58,00                           -      
w tym: od jednostek powiązanych     
SprzedaŜ towarów                   58,00      
w tym: od jednostek powiązanych     
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w tym: od jednostek powiązanych     
      
Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów, 
razem 

              2 459,00                  1 615,00    

w tym: od jednostek powiązanych                        -                        18,00    
 
 

 w tys.   zł  
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2010 2009 
amortyzacja               1 001,00                    963,00    
zuŜycie materiałów i energii                 320,00                    372,00    
usługi obce               3 138,00                  3 508,00    
podatki i opłaty                 128,00                    121,00    
wynagrodzenia               6 542,00                  7 752,00    
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia               1 343,00                  1 596,00    
pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)                 576,00                    628,00    
      
Koszty według rodzaju, razem             13 048,00                14 940,00    
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń 
międzyokresowych 

    

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby 
jednostki (wielkość ujemna) 

    

Koszty sprzedaŜy (wielkość ujemna) -             2 077,00    -             1 863,00    
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -             2 993,00    -             2 941,00    
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów               7 978,00                10 136,00    
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 w tys.   zł  

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2010 2009 
rozwiązane rezerwy (z tytułu)                        -                             -      
      
pozostałe, w tym:                 126,00                    579,00    
otrzymane odszkodowania                   34,00                      71,00    
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych     
otrzymane dotacje                   85,00                    507,00    
inne                       7,00                        1,00    
Inne przychody operacyjne, razem                 126,00                    579,00    
 

 w tys.   zł  
INNE KOSZTY OPERACYJNE 2010 2009 
utworzone rezerwy (z tytułu)                        -                             -      
                         -                             -      
pozostałe, w tym:                 498,00                    686,00    
- darowizny                        -                             -      
- strata ze zbycia (likwidacji) niefinansowych aktywów 
trwałych 

                109,00                    517,00    

 - aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 
                387,00                    165,00    

  
    

- rezerwa na świadczenia pracownicze 
    

- zapłacone odszkodowania                        -                             -      
- Inne                     2,00                        4,00    
Inne koszty operacyjne, razem                 498,00                    686,00    
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 w tys.   zł  PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU 

ODSETEK 2010 2009 
z tytułu udzielonych poŜyczek                   33,00                        6,00    
od jednostek powiązanych, w tym:                   16,00                        3,00    
od jednostek zaleŜnych                   16,00                        3,00    
od jednostek współzaleŜnych                        -                             -      
od jednostek stowarzyszonych                        -                             -      
od znaczącego inwestora     
od jednostki dominującej     
od pozostałych jednostek                   17,00                        3,00    
pozostałe odsetki                 284,00                    363,00    
od jednostek powiązanych, w tym:     
od jednostek zaleŜnych     
od jednostek współzaleŜnych     
od jednostek stowarzyszonych     
od znaczącego inwestora     
od jednostki dominującej     
od pozostałych jednostek                 284,00                    363,00    
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem                 317,00                    369,00    
 
 

 w tys.   zł  
INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2010 2009 
dodatnie róŜnice kursowe                 416,00                    355,00    
zrealizowane                 107,00                    166,00    
niezrealizowane                 309,00                    189,00    
rozwiązane rezerwy (z tytułu)     
                         -                             -      
pozostałe, w tym:                        -                    78,00    
zysk ze zbycia inwestycji                        -                             -      
aktualizacja wartości inwestycji                     78,00    
Inne przychody finansowe, razem                 416,00                    433,00    
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 w tys.   zł  

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2010 2009 
od kredytów i poŜyczek                   11,00                      27,00    
dla jednostek powiązanych, w tym:     
dla jednostek zaleŜnych     
dla jednostek współzaleŜnych     
dla jednostek stowarzyszonych     
dla znaczącego inwestora     
dla jednostki dominującej     
dla innych jednostek                   11,00                      27,00    
pozostałe odsetki                     4,00                        1,00    
dla jednostek powiązanych, w tym:     
dla jednostek zaleŜnych     
dla jednostek współzaleŜnych     
dla jednostek stowarzyszonych     
dla znaczącego inwestora     
dla jednostki dominującej     
dla innych jednostek                     4,00                        1,00    
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem                   15,00                      28,00    
 
 

 w tys.   zł  
INNE KOSZTY FINANSOWE 2010 2009 
ujemne róŜnice kursowe, w tym:                 481,00                    465,00   
zrealizowane                 158,00                    157,00    
niezrealizowane                 323,00                    308,00    
utworzone rezerwy (z tytułu)     
      
pozostałe, w tym:               1 260,00                      51,00    
aktualizacja wartości inwestycji               1 260,00                           -      
strata ze zbyci inwestycji                     51,00    
Inne koszty finansowe, razem               1 741,00                    516,00    
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 w tys.   zł  

PODATEK DOCHODOWY BIEśĄCY 2010 2009 
Zysk (strata) brutto -             1 067,00    -               203,00    
RóŜnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą 
opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 

              1 178,00                    699,00    

przychody niepodatkowe (opodatkowane w 2008)                          -      
przychody niepodatkowe (róŜnice kursowe) -               309,00    -               189,00    
Odsetki naliczone w poprzednich latach                   66,00                    171,00    
Naliczone odsetki  -                 72,00    -                 68,00    
rozwiązanie odpisu aktualizujacego     
wycena kontraktu terminowego   -                 78,00    
dotacja rozliczana podatkowo                 228,00      
dotacja rozliczana bilansowo -                 85,00      
odszkodowania za 2009 rok -                 12,00      
      
RóŜnica między amortyzacją bilansową i podatkową -               896,00    -               710,00    
wpłaty na PFRON                 109,00                    113,00    
odsetki budŜetowe                       1,00    
nie wypłacone wynagrodzenia                           -      
ujemne róŜnice kursowe                 323,00                    308,00    
Składki ZUS za 12/2008   -               100,00    
odpis aktualizujący wartość udziałów               1 260,00      
odpis aktualizujący naleŜności                 387,00      
Składki ZUS za 12/2008     
rezerwa na świadczenia emerytalne, rentowe, pośmiertne                   24,00                        9,00    
darowizna     
opcje menedŜerskie                   47,00                    104,00    
koszty podatkowe     
koszty niepodatkowe (zaliczone do kosztów 
podatkowych w ubiegłym roku) 

    

brak zasilenia ZFŚS                       4,00    
dopłata do ZFŚS za 2008   -                   4,00    
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odsetki od leasingu                     4,00                        5,00    
raty leasingowe -                 27,00    -                 48,00    
koszty pokryte dotacją                 228,00                    507,00    
pozostałe                   43,00                      58,00    
wartość netto sprzedanych aktywów trwałych                     3,00                    616,00    
dotacja rozliczana podatkowo -               228,00      
dotacja rozliczana bilansowo                   85,00      
      
      
odsetki karne od umowy     
                           -      
Podstawa opodatkowania                 111,00                    496,00    
darowizna     
dotacja                 228,00                    507,00    
Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -               117,00    -                 11,00    
Podatek dochodowy według stawki 19 %     
Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniŜki 
podatku 

                         -      

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

                       -                             -      

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 

                         -      

 
 

 w tys.   zł  PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY 
WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT 2010 2009 
zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i 
odwrócenia się róŜnic przejściowych 

-                   5,00                      27,00    

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek 
podatkowych 

                         -      
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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 -                   5,00                      27,00    
 
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 2009 
strata netto -230 tys. zł / średnia waŜona liczba akcji zwykłych 1.470.000 szt. = strata na jedną akcję zwykłą = - 0,16 zł 
 
Rok 2010 
strata netto -1.062 tys. zł / średnia waŜona liczba akcji zwykłych 1.470.000 szt. = strata na jedną akcję zwykłą = - 0,72 zł 
rozwodniona strata netto -1.062 tys. zł / średnia waŜona liczba akcji zwykłych 1.480.757 szt. = strata na jedną akcję zwykłą = - 0,72 zł 
 
 
 

 w tys.   zł  PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH Z 
DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA 
POŚREDNIA) 2010 2009 
Zysk (strata) netto -             1 062,00    -               230,00    
Korekty razem               3 558,00                    875,00    
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 
metodą praw własności                          -      
Amortyzacja               1 001,00                    963,00    
(Zyski) straty z tytułu róŜnic kursowych                        -                          2,00    
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -               302,00    -               341,00    
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej               1 370,00    -               804,00    
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Zmiana stanu rezerw                   21,00                        9,00    
Zmiana stanu zapasów -               101,00    -                   5,00    
Zmiana stanu naleŜności                 730,00    -               513,00    
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z 
wyjątkiem poŜyczek i kredytów                 865,00                    182,00    
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -                 12,00                  1 382,00    
Inne korekty -                 14,00                           -      
Przepływy pienięŜne netto z działalności operacyjnej 
(I+/-II)               2 496,00                    645,00    
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Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 
 
Informacje o instrumentach finansowych 
 
1.1. Krótkoterminowa poŜyczka udzielona jednostce powiązanej   
 
15 października 2009  Quantum Software (emitent) udzielił spółce zaleŜnej Quantum I- Services  Sp.z o.o.  
 
130 tys. poŜyczki . Oprocentowanie 12% w skali roku, termin wymagalności poŜyczki upływa 31-10-2011 
 
 
1.2. Krótkoterminowe poŜyczki udzielone pozostałym jednostkom 
 
Krótkoterminowe poŜyczki udzielone pracownikom-  saldo na 31-12-2010 - 75 063,63 zł 
 
Krótkoterminowa poŜyczka udzielona innym jednostkom – saldo na 31-12-2010- 232 811,31  zł 
 
 
1.3. Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych  
 
Środki pienięŜne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2010 roku wyniosły 7 157 tys. zł 
 
1.4. Kapitał podstawowy  735 000,00 zł 
 
1.5. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych na 31.12. 2010 r. 
 
Zobowiązania Długoterminowe – 84 708,95 zł 
 
Zobowiązania Krótkoterminowe – 136 998,05 zł 
 
1.5.1. Zapłacone odsetki od otrzymanych kredytów w okresie 01.01.2010 – 31.12.2010 wyniosły   
 
11 071,50 zł 

 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 2 
 
Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym 
równieŜ udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (takŜe wekslowych), z 
wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych. 
 
Nie dotyczy 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 3 
 
Dane dotyczące zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z 
tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 
Na dzień 31.12.2010 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek 
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 4 
 
Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do 
zaniechania w okresie następnym. 
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Spółka nie zaniechała w okresie sprawozdawczym Ŝadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie 
przewiduje równieŜ zaniechania tych działalności w okresie następnym. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 5 
 
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 
 
W okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. Spółka nie wytworzyła na własne potrzeby środków trwałych 
oraz środków trwałych w budowie. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 6 
 
Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od dnia 
bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie naleŜy 
wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego - w tys. zł 
 

Tytuł poniesionych nakładów 

 
 

Poniesione w okresie 
1.01.2009 – 31.12.2009 

Poniesione w okresie 
1.01.2010 – 31.12.2010 

Wartości niematerialne i prawne, w tym:   
-koszty zakończonych prac rozwojowych - - 
-inne wartości niematerialne i prawne 163 174 
- w przygotowaniu 1 745 1 957 
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:   
- urządzenia techniczne i maszyny - grupa 4 108 288 
- środki transportu 182 130 
- inwestycje w obcym środku trwałym -  
- inne środki trwałe  -  
Razem 2 198 2 549 
 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 7 
 
Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczących przeniesienia praw 
i zobowiązań. 
 
W badanym okresie nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 8 
 
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 
W badanym okresie spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć.  
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 9 
 
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 
  Ilość osób 
Zatrudnienie w grupach 31.12.2010 r. 31.12.2009 r. 
pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 116 132 
 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 10 
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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  zł. 
 
  2009 2010 
Zarząd:   

Tomasz Hatala 
239.825,49 202 750,00 

Bogusław OŜóg 
145.700,00 127 502,79 

Marek Jędra 
153.700,00 158 730,00 

Tomasz Mnich 
202.337,84 163 535,90 

Rada Nadzorcza:   
Tomasz Polończyk 26.397,02 26 409,93 
Jerzy Majewski 2 000,00 2 000,00 
Leopold Kutyła 2 000,00 2 000,00 
Henryk Gaertner 2 000,00 2 000,00 
Anna Nadolska 2 000,00 1 000,00 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 11 
 
Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, poręczeń lub 
innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zaleŜnych, 
współzaleŜnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych 
kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w 
przedsiębiorstwach jednostek od niego zaleŜnych, współzaleŜnych i z nim stowarzyszonych (dla 
kaŜdej grupy osobno), osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających 
i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałŜonkom, krewnym i powinowatym do drugiego 
stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one 
powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot. 
 
W  2009 roku Quantum software S.A. (Emitent) udzielił poŜyczki spółce zaleŜnej Quantum I- Services 

Sp. z o.o.. W październiku 2009 r. Emitent udzielił poŜyczki w wysokości 130.000 zł spółce Quantum I- 

Services , oprocentowanie w wysokości 12 % w skali roku, termin wymagalności poŜyczki 31.10.2011 r.  

Ponadto, Quantum I- Services udzieliło poŜyczki Wiceprezesowi Zarządu Quantum software SA, Panu 

Markowi Jędrze,  w wysokości 100 tys. zł., oprocentowanie w wysokości 12 % w skali roku, termin 

wymagalności poŜyczki 31.10.2011 r.   

Ponadto, Emitetnt nie zawierał istotnych poŜyczek, oraz nie udzielał poręczen i gwarancji. 

 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 12 
 
Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieŜący okres. 
 
W niniejszym sprawozdaniu nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 13 
 
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 
w sprawozdaniu finansowym. 
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Po dniu bilansowym tj. po 31.12..2010 r. nie zaistniały istotne zdarzenia, których nie uwzględniono w 
sprawozdaniu finansowym. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 14 
 
Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie 
przejęcia aktywów i pasywów 
 
Spółka nie posiada prawnego poprzednika. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 15 
 
Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do 
podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim 
wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z 
przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeŜeli 
skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta 
osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 
 
Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 16, 17 
 
Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym 
i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi 
sprawozdaniami finansowymi 
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 
 
Od 2009 roku, Zarząd Emitenta kontynuuje politykę uznawania w ramach Rachunku zysków i strat 
pozycji Koszty Ogólnego Zarządu. W prezentowanym sprawozdaniu finansowym koszty generowane 
przez poszczególne działy Spółki zostały wyłaczone z kosztów ogólnego Zarządu i przeniesione na 
poszczególne koszty działów spółki. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 18 
 
Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym 
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i 
rentowność 
 
W prezentowanych sprawozdaniach finansowych nie dokonano korekt błędów podstawowych. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 19 
 
W przypadku występowania niepewności co do moŜliwości kontynuowania działalności, opis 
tych niepewności oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy 
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać równieŜ 
opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań  mających na celu eliminację 
niepewności 
 
Niepewność nie występuje 
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Dodatkowa nota objaśniająca nr 20 
 
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło 
połączenie, wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, 
oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia 
udziałów): 
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (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 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 21 
 
W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w 
jednostkach podporządkowanych - metody praw własności – naleŜy przedstawić skutki, jakie 
spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 
 
Nie dotyczy 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 22 
 
JeŜeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie 
objaśniającej do sprawozdania finansowego naleŜy przedstawić podstawę prawną nie 
sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi 
odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, nazwę i siedzibę jednostki 
sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyŜszym szczeblu grupy kapitałowej 
oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące 
działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość 
przychodów ze sprzedaŜy oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość 
kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne 
zatrudnienie oraz inne informacje jeŜeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
 
Quantum software SA sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 

 
 
Sprawozdanie finansowe zostało zaakceptowane przez Zarząd i podpisane przez wszystkich 
Członków Zarządu w dniu 21 marca 2011 roku. 
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