
  Raport za I półrocze 2012 r .  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej  
Quantum software S.A.  za I półrocze 2012 r. 

 
 
 
 
 
 
 

Kraków, 31 sierpień 2012 r.  



  Raport za I półrocze 2012 r .  
 
 
 
 
 
 
 
 
Raport półroczny zawiera :  
 

1. Wybrane dane finansowe 
2. Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego. 
3. Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe. 
4.   Skrócone sprawozdanie finansowe emitenta. 
5. Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta.  
6. Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzania sprawozdań finansowych. 
7. Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania 

 
Załączniki: 

1. Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu  
śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego emitenta. 

2. Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu 
śródrocznego  skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.  
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Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje półrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego (również przeliczone na euro)  

 

w tys. zł w tys. euro 

okres od okres od okres od okres od 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
zawierające podstawowe 
pozycje półrocznego 
skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego 

2012-01-01 do 
2012-06-30 

2011-01-01 do 
2011-06-30 

2012-01-01 do 
2012-06-30 

2011-01-01 do 
2011-06-30 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i 
materiałów 

9 997 9 704 2 366 2 446 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

-902 -74 -214 -19 

Zysk (strata) brutto -704 115 -167 29 

Zysk (strata) netto -602 64 -142 16 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

-354 -864 -84 -218 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

366 -322 87 -81 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

-287 214 -68 54 

Przepływy pieniężne netto, razem 
-275 -972 -65 -245 

Aktywa, razem 18 339 19 620 4 304 4 921 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania w tym: 

3 270 3 551 767 891 

Zobowiązania długoterminowe 154 187 36 47 

Zobowiązania krótkoterminowe 2 111 2 335 495 586 

Kapitał własny 15 069 16 069 3 536 4 031 

Kapitał zakładowy 740 740 174 186 

Liczba akcji (w szt.) 1 480 757 1 480 757 1 480 757 1 480 757 

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

-0,14 -0,70 -0,03 -0,18 

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

-0,14 -0,70 -0,03 -0,18 

Wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł/EUR) 

9,90 10,64 2,32 2,67 

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

9,90 10,64 2,32 2,67 

Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję (w 
zł/EUR) 
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Zasady przeliczania podstawowych pozycji półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego na EURO. 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od I do VIII wykorzystano 
średnią arytmetyczną wyliczoną na podstawie średnich kursów  NBP obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca w danym okresie: 
 
Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 – 4,2246 zł 
Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 –  3,9673 zł 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od IX do XVIII wykorzystano 
średni kurs NBP obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania. 
 
I półrocze 2012 - 4,2613 zł 
I półrocze 2011 – 3,9866 zł 
 

 

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

Okres średni kurs okresu 
najniższy kurs w 
okresie 

najwyższy kurs w 
okresie 

kurs na ostatni 
dzień okresu 

I pół. 2012 4,2246 4,1062 4,5135 4,2613 

I pół. 2011 3,9673 3,8403 4,0800 3,9866 

 

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

w tys. zł w tys. euro 

okres od okres od okres od okres od 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
zawierające podstawowe 

pozycje półrocznego 
jednostkowego  sprawozdania 

finansowego 2012-01-01 do 
2012-06-30 

2011-01-01 do 
2011-06-30 

2012-01-01 do 
2012-06-30 

2011-01-01 do 
2011-06-30 

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i 
materiałów 

8 970 8 321 2 123 2 097 

Zysk (strata) z działalności 
operacyjnej 

210 0 50 0 

Zysk (strata) brutto 430 217 102 55 

Zysk (strata) netto 535 218 127 55 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności operacyjnej 

727 -167 172 
-42 

 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności inwestycyjnej 

-428 -583 -101 -147 

Przepływy pieniężne netto z 
działalności finansowej 

-575 263 -136 66 
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Przepływy pieniężne netto, 
razem 

-276 -487 -65 -123 

Aktywa, razem 18 568 18 584 4 357 4 662 

Zobowiązania i rezerwy na 
zobowiązania w tym: 

2 646 2 985 621 749 

Zobowiązania długoterminowe 112 53 26 13 

Zobowiązania krótkoterminowe 1 555 1 905 365 478 

Kapitał własny 15 922 15 599 3 736 3 913 

Kapitał zakładowy 740 740 174 186 

Liczba akcji (w szt.) 1 480 757 1 480 757 1 480 757 1 480 757 

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

0,56 -0,65 0,13 -0,16 

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

0,56 -0,65 0,13 -0,16 

Wartość księgowa na jedną akcję 
(w zł/EUR) 

10,75 10,53 2,52 2,64 

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

0,35        

 

Zasady przeliczania podstawowych pozycji półrocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego na EURO. 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od I do VIII wykorzystano 
średnią arytmetyczną wyliczoną na podstawie średnich kursów  NBP obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca w danym okresie: 
 
Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012 – 4,2246 zł 
Średnia arytmetyczna w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 - 3,9673zł 
 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro w punktach od IX do XVIII wykorzystano 
średni kurs NBP obowiązującego na dzień sporządzania sprawozdania. 
 
I półrocze 2012 –  4,2613 zł 
I półrocze 2011 –  3,9866 zł  
 

 

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

Okres średni kurs okresu 
najniższy kurs w 

okresie 
najwyższy kurs w 

okresie 
kurs na ostatni dzień 

okresu 

I pół. 2012 4,2246 4,1062 4,5135 4,2613 

I pół. 2011 3,9673 3,8403 4,0800 3,9866 
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Podstawowe zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 
 
Niniejsze Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy 
(„Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe”) zostało sporządzone zgodnie z 
Międzynarodowym Standardem Rachunkowości („MSR”) 34 – Śródroczna Sprawozdawczość 
Finansowa („MSR 34”) oraz zgodnie z odpowiednimi standardami rachunkowości mającymi 
zastosowanie do śródrocznej sprawozdawczości finansowej przyjętymi przez Unię 
Europejską, opublikowanymi i obowiązującymi w czasie przygotowywania Śródrocznego 
Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego.  
 
Dane uwzględnione w raporcie zostały sporządzone z zastosowaniem zasad wyceny aktywów 
i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy z 
zachowaniem zasady istotności.  Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie 
Finansowe za I półrocze 2012 roku sporządzone zostało przy założeniu kontynuacji 
działalności gospodarczej.  
  
Skrócone Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2012 roku 
sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości 
Finansowej przyjętymi przez prawo Unii Europejskiej. Niniejsze sprawozdanie finansowe 
zawiera dane finansowe za I półrocze 2012 oraz porównywalne dane finansowe za I półrocze 
2011. Nie wystąpiły żadne zastrzeżenia w opiniach podmiotów uprawnionych do przeglądu 
sprawozdań finansowych dotyczące sprawozdania finansowego za rok bieżący oraz 
sprawozdania którego dane zostały zamieszczone jako porównywalne. 
 
Śródroczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2012 roku sporządzone 
zostało w złotych polskich z zaokrągleniem do pełnych tysięcy. 
 
Zapisy księgowe prowadzone są według zasady kosztu historycznego. Jednostka nie 
dokonywała żadnych 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 pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią. 
 
Nowe standardy rachunkowości i interpretacje KIMSF oraz zmiany do standardów: 

 
Zmiany MSSF, które weszły w życie od 01 stycznia 2012 roku nie mają wpływu na bieżące i 
uprzednio wykazane skonsolidowane wyniki finansowe oraz wartości skonsolidowanych 
kapitałów własnych. Grupa zamierza przyjąć opublikowane, lecz nie obowiązujące do dnia 
publikacji niniejszego skróconego półrocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego zmiany MSSF, zgodnie z datą ich wejścia w życie.  
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Półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe  
 

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA 
Półrocze/2012 31.12.2011  Półrocze/2011 

I.  Aktywa trwałe 5 914 6 590 6 959 

1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 504 5 107 5 318 

 wartość firmy - - 1 

2.Rzeczowe aktywa trwałe 1 313 1 378 1 521 

3.Należności długoterminowe w tym: 62 62 59 

 Od jednostek powiązanych - - - 

 Od pozostałych jednostek 62 62 59 

4.Inwestycje długoterminowe 2 3 24 

   Nieruchomości - - - 

   Wartości niematerialne i prawne - - - 

   Długoterminowe aktywa finansowe 2 3 24 

   w jednostkach powiązanych, w tym: - - - 

 Udziały lub akcje w  jednostkach podporządkowanych 
 wyceniane  metodą praw własności 

- - - 

 w pozostałych jednostkach 2 3 24 

 Inne inwestycje długoterminowe - - - 

5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 33 40 37 

 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 11 6 10 

 Inne rozliczenia międzyokresowe 22 34 27 

II. Aktywa obrotowe 12 425 13 021 12 661 

1.  Zapasy 63 142 496 

2. Należności krótkoterminowe w tym 4 412 4 159 3 502 

  - Od jednostek powiązanych - - - 

  - Od pozostałych jednostek 4 412 4 159 3 502 

3. Inwestycje krótkoterminowe 7 351 8 224 8 287 

 Krótkoterminowe aktywa finansowe 759 1 063 958 

     - w jednostkach powiązanych - - - 

  - w pozostałych jednostkach 759 1 063 958 

    Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 533 7 161 7 329 

 Inne inwestycje krótkoterminowe 59 - - 

4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 599 496 376 

A k t y w a  r a z e m 18 339 19 611 19 620 

PASYWA    

I. Kapitał własny 15 069 16 274 16 069 

1. Kapitał zakładowy 740 740 740 

2. Kapitał warunkowy 128 128 123 

3. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -138 - - 
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4. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -3 - - 

5. Kapitał zapasowy 13 252 13 318 13 353 

6. Kapitał  z aktualizacji wyceny - - - 

7. Pozostałe kapitały rezerwowe 989 989 989 

8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -37 546 490 

9. Zysk (strata) netto -217 66 141 

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

- - - 

11. Różnice kursowe z przeliczeń sprawozdań jednostek  
podporządkowanych 

-35 -26 -74 

12.Kapitał jednostek mniejszościowych 390 513 307 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 3 270 3 337 3 551 

1. Rezerwy na zobowiązania 265 363 272 

 - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 130 228 140 

 - Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 135 135 132 

  - długoterminowa 131 131 129 

  - krótkoterminowa 4 4 3 

 - Pozostałe rezerwy - - - 

  - długoterminowe - - - 

  - krótkoterminowe - - - 

2. Zobowiązania długoterminowe 154 141 187 

 Wobec jednostek powiązanych - - - 

 Wobec pozostałych jednostek 154 141 187 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 2 111 1 882 2 335 

 Wobec jednostek powiązanych 60 80 7 

 Wobec pozostałych jednostek 1 925 1 741 2 217 

  Fundusze specjalne 126 61 111 

4. Rozliczenia międzyokresowe 740 951 757 

   Ujemna wartość firmy - - - 

   Inne rozliczenia międzyokresowe w tym : 740 951 757 

  - długoterminowe 436 824 735 

  - krótkoterminowe 304 127 22 

P a s y w a  r a z e m 18 339 19 611 19 620 

Wartość księgowa 14 679 15 761 15 762 

Liczba akcji (w szt.) 1 480 757 1 480 757 1 480 757 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,91 10,64 10,64 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 480 757 1 480 757 1 480 757 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,91 10,64 10,64 
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Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów 
Półrocze 

2012 
Półrocze 

2011 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 997 9 704 

    - od jednostek powiązanych - - 

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 8 265 8 484 

 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 732 1 220 

B. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w tym: 7 230 6 616 

 Jednostkom powiązanym - - 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 542 5 607 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 688 1 009 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) 2 767 3 088 

D. Koszty sprzedaży 1 887 1 139 

E. Koszty ogólnego zarządu 1 976 2 207 

F. Zysk (strata) na sprzedaży (C-D-E) -1 096 -258 

G. Pozostałe przychody operacyjne 200 279 

 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 - 

 II. Dotacje 129 122 

 III. Inne przychody operacyjne 65 157 

H. Pozostałe koszty operacyjne 6 95 

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 92 

 III. Inne koszty operacyjne  6 3 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) -902 -74 

J. Przychody finansowe 323 207 

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

    - od jednostek powiązanych - - 

 II. Odsetki, w tym: 252 207 

    -  od jednostek powiązanych - - 

 III. Zysk ze zbycia inwestycji - - 

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - 

 V. Inne 71 - 

K. Koszty finansowe 125 18 

 I. Odsetki, w tym: 47 12 

 - dla jednostek powiązanych - - 

 II. Strata ze zbycia inwestycji - - 

III. Aktualizacja wartości inwestycji - - 

 IV. Inne 78 6 

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -704 115 

M. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych - - 

 Zyski nadzwyczajne - - 
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     Straty nadzwyczajne - - 

N. Zysk (strata) brutto  -704 115 

O. Podatek dochodowy -102 51 

 I. część bieżąca 1 54 

 II. Część odroczona -103 -3 

 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku( zwiększenia straty) - - 

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

- - 

R. Zysk (strata) netto -602 64 

Zysk (strata) przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej -126 141 

Zysk (strata) przypadająca akcjonariuszom jednostek mniejszościowych -476 -77 

Zysk (strata) netto (zanualizowany) - 201 -1 038 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 480 757 1 480 757 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,14 -0,70 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 480 757 1 480 757 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,14 -0,70 

 

 

Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 
półrocze 

2012 

od 
01.01.2011 

do 
31.12.2011 

półrocze 
2011 

Kapitał  własny na początek okresu (BO) 16 274 16 028 16 028 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - 

korekty błędów podstawowych - - - 

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

16 274 16 028 16 028 

Kapitał zakładowy na początek okresu 740 735 735 

Zmiany kapitału zakładowego - 5 5 

zwiększenia (z tytułu) - 5 5 

emisji akcji (wydania udziałów) - 5 5 

zmniejszenia (z tytułu) - - - 

umorzenia akcji (udziałów) - - - 

Kapitał zakładowy na koniec okresu 740 740 740 

Kapitał warunkowy na początek  okresu 128 172 172 

Zmiany kapitału warunkowego - -44 -49 

zwiększenia (z tytułu) - 36 31 

zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy) - 80 80 

Kapitał warunkowy na koniec okresu 128 128 123 

Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu - - - 

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy -138 - - 

zwiększenia (z tytułu) -138 - - 
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zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy) - - - 

Należne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec okresu -138 - - 

Akcje (udziały) własne na początek okresu - - - 

Zmiany akcji (udziałów) własnych -3 - - 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

zmniejszenia (z tytułu) -3 - - 

Akcje (udziały) własne na koniec okresu -3 - - 

Kapitał  zapasowy na początek okresu 12 840 14 410 14 340 

Zmiany kapitału zapasowego 412 -1 092 -987 

zwiększenia (z tytułu) 412 75 75 

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 411 75 75 

z podziału zysku (ustawowo) - - - 

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 1 - - 

zmniejszenia (z tytułu) - 1 167 1 062 

pokrycia straty -  1 062 1 062 

kapitał mniejszości - 105 - 

Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 252 13 318 13 353 

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 989 989 989 

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - - 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

zmniejszenia (z tytułu) - - - 

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 989 989 989 

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 482 -516 -572 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 220 669 613 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - 

korekty błędów podstawowych - - - 

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

1 220 669 613 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

podziału zysku z lat ubiegłych - - - 

zmniejszenia (z tytułu) 519 - - 

 podziału zysku z lat ubiegłych 519 - - 

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 701 669 613 
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Strata z lat ubiegłych na początek okresu 738 1 185 1 185 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - 

korekty błędów podstawowych - - - 

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

738 1 185 1 185 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - 

zmniejszenia (z tytułu) - 1 062 1 062 

pokrycie straty - 1 062 1 062 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 738 123  123 

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -37 546 490 

Wynik netto -217 66 141 

zysk netto 554 576 290 

strata netto -771 -510 -149 

odpisy z zysku - - - 

Różnice kursowe wynikające z przeliczenia sprawozdań jednostek 
podporządkowanych 

-35 -26 -74 

Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu 513 333 315 

Korekty błędów podstawowych i zmiany rachunkowości - - - 

Kapitał udziałowców mniejszościowych na początek okresu po 
korektach 

513 333 315 

Zmiany kapitału udziałowców mniejszościowych -123 180 -8 

Zwiększenie 601 689 103 

Nabycie udziałów w jednostkach zależnych 540 673 103 

Udziału w zyskach 61 16 - 

Zmniejszenia 724 509 111 

Zbycie udziałów w jednostkach zależnych - 97 - 

Należne wpłaty na kapitał 24 - - 

Korekta udziału procentowego w jednostce podporząkowanej 367 - - 

Udziału w stracie 333 412 111 

Kapitał udziałowców mniejszościowych na koniec okresu 390 513 307 

Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 15 069 16 274 16 069 

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

15 069 16 274 16 069 

 

 

Skonsolidowany Rachunek Przepływów Pieniężnych Półrocze  2012 Półrocze 2011 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej     

(metoda bezpośrednia) - - 

Wpływy - - 



  Raport za I półrocze 2012 r .  
 

 11 

Sprzedaż - - 

Inne wpływy z działalności operacyjnej - - 

Wydatki - - 

Dostawy i usługi - - 

Wynagrodzenia netto - - 

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia - - 

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym - - 

Inne wydatki operacyjne - - 

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

- - 

(metoda pośrednia) - - 

Zysk (strata) netto -602 64 

Korekty razem 248 -928 

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

- - 

Amortyzacja 966 739 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 15 11 

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -213 -191 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 48 2 

Zmiana stanu rezerw -98 -9 

Zmiana stanu zapasów 79 -384 

Zmiana stanu należności -618 -340 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  
kredytów 

348 -511 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -163 -154 

Inne korekty -116 -91 

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

-354 -864 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - 

Wpływy 600 231 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

39 - 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

- - 

Z aktywów finansowych, w tym: 177 174 

w jednostkach powiązanych - - 

zbycie aktywów finansowych - - 

dywidendy i udziały w zyskach - - 

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - 

odsetki - - 

inne wpływy z aktywów finansowych - - 

w pozostałych jednostkach 177 174 



  Raport za I półrocze 2012 r .  
 

 12 

zbycie aktywów finansowych - - 

dywidendy i udziały w zyskach - - 

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - 

odsetki 177 174 

inne wpływy z aktywów finansowych - - 

Inne wpływy inwestycyjne 384 57 

Wydatki 234 553 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

190 111 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 

Na aktywa finansowe, w tym: - 16 

w jednostkach powiązanych - 16 

nabycie aktywów finansowych - - 

udzielone pożyczki długoterminowe - 16 

w pozostałych jednostkach - - 

nabycie aktywów finansowych - - 

udzielone pożyczki długoterminowe - - 

Inne wydatki inwestycyjne 44 426 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 366 -322 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - 

Wpływy 337 391 

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

337 - 

Kredyty i pożyczki - 14 

Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

Inne wpływy finansowe - 377 

Wydatki 624 177 

Nabycie akcji (udziałów) własnych - - 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 529 - 

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - 

Spłaty kredytów i pożyczek 31 99 

Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 

Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego 55 67 

Odsetki 9 11 

Inne wydatki finansowe - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -287 214 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -275 -972 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -275 -972 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 - 
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Środki pieniężne na początek okresu 6 809 8 301 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 533 7 329 

o ograniczonej możliwości dysponowania 50 5 

 

 
 

 

 

Identyfikacja segmentów operacyjnych w Grupie Quantum 
 
- podział wg produktów 

 

Segment produktowy   

Pozycja Licencje Qguar i 
Maintenance 

Usługi Qguar: 
Wdrożenie, 
Serwis 

Towary  
(w tym licencje 
obce) 

Pozostałe Razem 

Przychody ze sprzedaży 1 957 749,44 5 795 006,61 1 732 122,00 511 984,76 9 996 862,81 

Koszty podstawowej 
działalności operacyjnej 

1 286 700,47 3 880 883,30 1 628 542,19 433 836,79 7 229 962,75 

Koszty sprzedaży 446 866,57 1 322 740,63 0,00 116 863,20 1 886 470,40 

Koszty ogólnego zarządu 444 845,03 1 316 756,82 98 394,34 116 334,54 1 976 330,73 

Przychody finansowe 72 732,90 215 291,94 16 087,64 19 020,89 323 133,37 

Przychody operacyjne 145 037,42 47 560,13 3 553,92 4 201,90 200 353,37 

Koszty finansowe 28 128,70 83 261,92 6 221,73 7 3561,13 124 968,48 

Koszty operacyjne 1 359,49 4 024,14 300,70 355,53 6 039,86 

Wynik -32 380,50 -549 808,13 18 304,59 - 139 538,64 -703 422,67 

 
 

 
III. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe Quantum software SA  
za półrocze 2012r. 
 

 Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej 

AKTYWA 

Półrocze/2012 
 

31.12.2011 
 

Półrocze/2011 
 

I. Aktywa trwałe 8 357 7 693 7 325 

1.Wartości niematerialne i prawne, w tym: 4 265 4 842 5 312 

 - wartość firmy - - - 

2.Rzeczowe aktywa trwałe 1 121 1 158 1 233 

3.Należności długoterminowe w tym: 42 42 42 

 Od jednostek powiązanych - - - 

 Od pozostałych jednostek 42 42 42 

4.Inwestycje długoterminowe 2 911 1 650 730 

 Nieruchomości - - - 
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 Wartości niematerialne i prawne - - - 

 Długoterminowe aktywa finansowe 2 911  1 650 730 

   w jednostkach powiązanych, w tym: 2 909 1 647 706 

 - Udziały lub akcje w  jednostkach  podporządkowanych 
 wyceniane  metodą praw własności 

- - - 

 w pozostałych jednostkach 2 3 24 

  Inne inwestycje długoterminowe - - - 

5.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 18 1 8 

   Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5 1 8 

   Inne rozliczenia międzyokresowe 13 - - 

II. Aktywa obrotowe 10 211 11 208 11 259 

1.Zapasy 57 137 493 

2.Należności krótkoterminowe w tym 3 660 3 579 2 858 

 - od jednostek powiązanych 570 519 381 

 - od pozostałych jednostek 3 090 3 060 2 477 

3.Inwestycje krótkoterminowe 6 259 7 237 7 637 

 Krótkoterminowe aktywa finansowe 626 1 328 967 

  - w jednostkach powiązanych - 391 266 

  - w pozostałych jednostkach 626 937 701 

 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 633 5 909 6 670 

  Inne inwestycje krótkoterminowe - - - 

4.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 235 255 271 

A k t y w a  r a z e m 18 568 18 901 18 584 

PASYWA    

I. Kapitał własny 15 922 15 906 15 599 

1. Kapitał zakładowy 740 740 740 

2. Kapitał warunkowy 129 129 123 

 3. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - - 

 4. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - - - 

5. Kapitał zapasowy 13 235 13 235 13 235 

6. Kapitał  z aktualizacji wyceny - - - 

7. Pozostałe kapitały rezerwowe 989 989 989 

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

9. Zysk (strata) netto 535 519 218 

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

- - - 

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 646 2 995 2 985 

1.Rezerwy na zobowiązania 242 343 270 

 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 107 208 138 

 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 135 135 132 

 Długoterminowa 131 131 129 

 Krótkoterminowa 4 4 3 
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 Pozostałe rezerwy - - - 

 Długoterminowe - - - 

 Krótkoterminowe - - - 

2. Zobowiązania długoterminowe 112 70 53 

 Wobec jednostek powiązanych - - - 

 Wobec pozostałych jednostek 112 70 53 

3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 555 1 631 1 905 

Wobec jednostek powiązanych 68 52 31 

Wobec pozostałych jednostek 1 361 1 518 1 763 

 Fundusze specjalne 126 61 111 

4. Rozliczenia międzyokresowe 737 951 757 

 Ujemna wartość firmy - - - 

   Inne rozliczenia międzyokresowe w tym : 737 951 757 

  - długoterminowe 436 824 735 

  - krótkoterminowe 301 127 22 

P a s y w a  r a z e m 18 568 18 901 18 584 

Wartość księgowa 15 922 15 906 15 599 

Liczba akcji (w szt.) 1 480 757 1 480 757 1 480 757 

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,75 10,74 10,53 

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 480 757 1 480 757 1 480 757 

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 10,75 10,74 10,53 
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Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów Półrocze 2012 Półrocze 2011 

A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 

8 970 8 321 

  - od jednostek powiązanych 185 375 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 7 280 7 111 

II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 1 690 1 210 

B. Koszty sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów, w 
tym: 

6 472 5 936 

 Jednostkom powiązanym 123 260 

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4 818 4 935 

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 1 654 1 001 

C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży  2 498 2 385 

D. Koszty sprzedaży 1 227 1 087 

E. Koszty ogólnego zarządu 1 196 1 485 

F. Zysk (strata) na sprzedaży  75 -187 

G. Pozostałe przychody operacyjne 135 279 

 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 6 - 

 II. Dotacje 129 122 

 III. Inne przychody operacyjne - 157 

H. Pozostałe koszty operacyjne - 92 

 I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - 

 II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych - 92 

 III. Inne koszty operacyjne  - - 

I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej  210 - 

J. Przychody finansowe 305 223 

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

  - od jednostek powiązanych - - 

 II. Odsetki, w tym: 305 198 

 - od jednostek powiązanych 74 9 

 III. Zysk ze zbycia inwestycji - - 

 IV. Aktualizacja wartości inwestycji - - 

 V. Inne - 25 

K. Koszty finansowe 85 6 

 I. Odsetki, w tym: 41 6 

 - dla jednostek powiązanych - - 

 II. Strata ze zbycia inwestycji - - 

 III. Aktualizacja wartości inwestycji - - 

 IV. Inne 44 - 

L. Zysk (strata) z działalności gospodarczej  430 217 
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M. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych - - 

     Zyski nadzwyczajne - - 

     Straty nadzwyczajne - - 

N. Zysk (strata) brutto  430 217 

O. Podatek dochodowy -105 -1 

 I. część bieżąca - - 

 II. Część odroczona -105 -1 

 P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku( zwiększenia straty) - - 

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

- - 

R. Zysk (strata) netto  535 218 

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 836 -958 

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 480 757 1 480 757 

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,56 -0,65 

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 480 757 1 480 757 

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,56 -0,65 

 

 

Jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym 
Półrocze 

2012 

od 
01.01.2011 

do 
31.12.2011 

Półrocze 
2011 

Kapitał  własny na początek okresu (BO) 15 906 15 350 15 350 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - 

korekty błędów podstawowych - - - 

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

15 906 15 350 15 350 

Kapitał zakładowy na początek okresu 740 735 735 

Zmiany kapitału zakładowego - 5 5 

zwiększenia (z tytułu) - 5 5 

emisji akcji (wydania udziałów) - 5 5 

zmniejszenia (z tytułu) - - - 

umorzenia akcji (udziałów) - - - 

Kapitał zakładowy na koniec okresu 740 740 740 

Kapitał warunkowy na początek  okresu 129 172 172 

Zmiany kapitału warunkowego - -43 -49 

zwiększenia (z tytułu) - 36 31 

zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy) - 79 80 

Kapitał warunkowy na koniec okresu 129 129 123 

Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu - - - 

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - - 

zwiększenia (z tytułu) - - - 
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zmniejszenia (z tytułu wpłat akcjonariuszy) - - - 

Należne 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 13 235 14 222 14 222 

Zmiany kapitału zapasowego - -987 -987 

zwiększenia (z tytułu) - 75 75 

emisji akcji powyżej wartości nominalnej - 75 75 

z podziału zysku (ustawowo) - - - 

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) - - - 

zmniejszenia (z tytułu) - 1 062 1 062 

pokrycia straty - 1 062 1 062 

przeniesienie na kapitał rezerwowy - - - 

Kapitał zapasowy na koniec okresu 13 235 13 235 13 235 

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 989 989 989 

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - - 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

kapitał przeznaczony na skup akcji własnych - - - 

zmniejszenia (z tytułu) - - - 

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 989 989 989 

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 813 -768 -768 

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 860 341 341 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - 

korekty błędów podstawowych - - - 

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

860 341 341 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

podziału zysku z lat ubiegłych - - - 

zmniejszenia (z tytułu) 519 - - 

 podziału zysku z lat ubiegłych 519 - - 
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Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 341 341 341 

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 47 1 109 1 109 

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - - 

korekty błędów podstawowych - - - 

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

47 1 109 1 109 

zwiększenia (z tytułu) - - - 

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - - 

zmniejszenia (z tytułu) - 1 062 1 062 

Pokrycie straty - 1 062 1 062 

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 47 47 47 

Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 294 294 294 

Wynik netto 535 519 218 

zysk netto 535 519 218 

strata netto - - - 

odpisy z zysku - - - 

Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 15 922 15 906 15 599 

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

15 922 15 906 15 599 

 

 

 

Jednostkowy Rachunek Przepływów Pieniężnych Półrocze  2012 Półrocze 2011 

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - - 

(metoda bezpośrednia) - - 

Wpływy - - 

Sprzedaż - - 

Inne wpływy z działalności operacyjnej - - 

Wydatki - - 

Dostawy i usługi - - 

Wynagrodzenia netto - - 

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia - - 

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym - - 

Inne wydatki operacyjne - - 

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

- - 

(metoda pośrednia) - - 

Zysk (strata) netto 535 218 

Korekty razem 192 -385 

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

- - 

Amortyzacja 896 693 

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 - 
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Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -272 -192 

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -6 2 

Zmiana stanu rezerw -101 -7 

Zmiana stanu zapasów 80 -386 

Zmiana stanu należności -81 38 

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek 
i  kredytów 

-109 -360 

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -216 -82 

Inne korekty - -91 

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

727 -167 

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - 

Wpływy 586 220 

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

38 - 

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne 

- - 

Z aktywów finansowych, w tym: 164 163 

w jednostkach powiązanych - - 

zbycie aktywów finansowych - - 

dywidendy i udziały w zyskach - - 

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - 

odsetki - - 

inne wpływy z aktywów finansowych - - 

w pozostałych jednostkach 164 163 

zbycie aktywów finansowych - - 

dywidendy i udziały w zyskach - - 

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - 

odsetki 164 163 

inne wpływy z aktywów finansowych - - 

Inne wpływy inwestycyjne 384 57 

Wydatki 1 014 803 

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 
aktywów trwałych 

172 96 

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - 

Na aktywa finansowe, w tym: 798 16 

w jednostkach powiązanych 798 - 

nabycie aktywów finansowych 540 - 

udzielone pożyczki długoterminowe 258 - 

w pozostałych jednostkach - 16 

nabycie aktywów finansowych - - 

udzielone pożyczki długoterminowe - 16 

Inne wydatki inwestycyjne 44 691 

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -428 -583 

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - 

Wpływy - 377 

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

Kredyty i pożyczki - - 

Emisja dłużnych papierów wartościowych - - 

Inne wpływy finansowe - 377 

Wydatki 575 114 

Nabycie akcji (udziałów) własnych - - 

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 510 - 

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - 

Spłaty kredytów i pożyczek 31 85 

Wykup dłużnych papierów wartościowych - - 

Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - 

Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu finansowego 29 23 

Odsetki 5 6 

Inne wydatki finansowe - - 

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -575 263 

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -276 -487 

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -276 -487 

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 - 

Środki pieniężne na początek okresu 5 909 7 157 

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 633 6 670 

o ograniczonej możliwości dysponowania 50 5 

 

 
 

 
Identyfikacja segmentów operacyjnych  
 
- podział wg produktów  

 

Segment produktowy   

Pozycja Licencje Qguar i 
Maintenance 

Usługi Qguar: 
Wdrożenie, 

Serwis 

Towary 
(w tym licencje 

obce) 
Pozostałe Razem 

Przychody ze sprzedaży 1 782 191,31 5 447 145,73 1 689 705,92 50 396,68 8 969 439,64 

Koszty podstawowej 
działalności operacyjnej 

1 190 710,33 3 686 535,01 1 594 661,66 123,67 6 472 030,67 

Koszty sprzedaży 300 283,64 917 796,38 0,00 8 491,40 1 226 571,42 

Koszty ogólnego 
Zarządu 

276 690,18 845 684,60 65 582,89 7 824,23 1 195 781,90 

Przychody finansowe 92 175,57 271 728,33 21 848,05 2 606,53 398 358,48 

Przychody operacyjne 137 849,26 27 138,85 2 104,62 251,09 167 343,82 

Koszty finansowe 41 201,25 125 928,81 9 765,79 1 165,09 178 060,93 

Koszty operacyjne 7 622,15 23 296,57 1 806,65 215,54 32 940,90 

Wynik 195 708,59 156 771,55 41 841,60 35 434,38 429 756,12 
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SPRAWOZDANIE ZARZĄDU  Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA 
 

1) Informacje podstawowe 
 
Spółką dominującą w Grupie Kapitałowej jest Quantum software S.A. z siedzibą w Krakowie 
przy ul. Walerego Sławka 3A. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego Kraków – Śródmieście, XI Wydział Gospodarczy, w dniu 30 października 
2002 r. pod numerem KRS 0000136768; PKD 72.21 z. Działalność w zakresie 
oprogramowania. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i wdrażanie 
systemów informatycznych dla przedsiębiorstw, w których ważna jest optymalizacja 
logistyki. 
 
Statystyczny numer identyfikacyjny (REGON)  351243328  
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)  677-17-53-870  
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)   0000136768  
Kapitał zakładowy w całości opłacony   740.378,50 zł 
 
Zarząd: 
Prezes Zarządu   Tomasz Hatala  
Wiceprezes Zarządu  Bogusław Ożóg 
Wiceprezes Zarządu  Marek Jędra 
Członek Zarządu   Tomasz Mnich 
 
Rada Nadzorcza: 
 
Przewodniczący Rady Nadzorczej   Leopold Kutyła 
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Tomasz Polończyk 
Członek Rady Nadzorczej     Henryk Gaertner 
Członek Rady Nadzorczej     Ruciński Andrzej  
Członek Rady Nadzorczej     Piotr Nadolski 
 
Nowymi członkami Rady Nadzorczej za Pana Jerzego Majewskiego i Annę Nadolską 
powołanymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  17 maja 2012 został Pan  Andrzej 
Ruciński  i Piotr Nadolski.    
 
 
 
Półroczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania 
działalności gospodarczej przez jednostki Grupy kapitałowej Quantum software S.A. w 
dającej się przewidzieć przyszłości. 
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2) Struktura organizacyjna Grupy na dzień 30.06.2012 r. – dane szczegółowe spółek 

zależnych i powiązanych: 
 
1. Firma spółki: Quantum East Sp. z o.o. – podmiot zależny 
Siedziba: Kraków 
Adres:  Walerego Sławka 3a 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000294284 
Udziałowcy: 63,74 % udziałów posiada Quantum software S.A. 
Kapitał zakładowy w całości opłacony:  282.500,00 zł 
 
2. Firma spółki: Quantum International Sp. z .o.o. – podmiot zależny na Ukrainie 
Siedziba: Kijów 
Adres:  Prospect Moskovskij 
świadectwo  Nr 100107724 
Udziałowcy:  100% udziałów posiada Quantum East 
Kapitał zakładowy w całości opłacony:  76.200 dolarów USA 
 
3. Firma spółki: Quantum International Sp. z .o.o. – podmiot zależny w Rosji 
Siedziba: Moskwa 
Adres:  ulica Letnikovskaja 10 budynek 11 
świadectwo  Nr 1117746038035 
Udziałowcy:  99% udziałów posiada Quantum East 
Kapitał zakładowy :  1.200 000,00 Rubli częściowo opłacony  
 
4. Firma spółki: CNT Quantum Sp. z o.o. – podmiot powiązany w likwidacji 
Siedziba: Kraków 
Adres:  Walerego Sławka 3a 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000297249 
Udziałowcy: 48,72 % udziałów posiada Quantum I- Services Sp. z o.o.. 
Kapitał zakładowy w całości opłacony:  210.400,00 zł 
 
5. Firma spółki: Quantum I- Services Sp. z o.o. – podmiot zależny 
Siedziba:  Kraków 
Adres:    Walerego Sławka 3A 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000331050 
Udziałowcy: 100% udziałów posiada Quantum software S.A. 
Kapitał założycielski w całości pokryty wkładem niepieniężnym:  1.500.000,00 zł 
 
6. Firma spółki: Edisonda Sp. z o.o. – podmiot zależny 
Siedziba: Kraków 
Adres:   Walerego Sławka 3A 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000335987 
Udziałowcy: 74% udziałów posiada Quantum software S.A. 
Kapitał zakładowy w całości opłacony:  120.000,00 zł 
 
7. Firma spółki: Quantum Mobile Solutions Sp. z o.o. – podmiot zależny 
Siedziba: Kraków 
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Adres:  Walerego Sławka 3a 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000297249 
Udziałowcy: 75 % udziałów posiada Quantum I- Services Sp. z o.o.. 
Kapitał zakładowy w całości opłacony:  6 000,00 zł 
 
8. Firma spółki: Mobeelizer Sp.z o.o. – podmiot zależny 
Siedziba: Kraków 
Adres:  Walerego Sławka 3a 
Krajowy Rejestr Sądowy (KRS): 0000297249 
Udziałowcy: 51,28 % udziałów posiada Quantum Mobile Solutios Sp. z o.o. 
Kapitał założycielski w całości opłacony:  1 092 000,00 zł 
 
9. Firma spółki: Quantum Mobs system S.L. – podmiot zależny 
Siedziba: Madryt 
Adres:     Camino de lo Cortao 13, SS de los Reyes, CP 28703, Madryt 
Rejestr : B86345105  
Udziałowcy: 86% udziałów posiada Quantum software S.A. 
Kapitał zakładowy w całości opłacony:  3100,00 Euro 
 
10. Firma spółki: Quantum Brasiel Engenharia Em Software Ltda-ME. – podmiot zależny 
Siedziba: Brasilia/DF 
Adres:  Condomínio Jardim Botânico, Etapa 01, quadra 02. Rua 01 lote 112 – loja 12, Lago 
Sul - Brasilia - DF - CEP 71.680-362 
Rejestr  :  11.795.637/0001-38 oraz NIRE Nr 53201627870 
Udziałowcy: 85% udziałów posiada Quantum software S.A. 
Kapitał zakładowy w całości opłacony:  200.000,00 BRL 
 
 
Emitent prowadzi działalność w zakresie oprogramowania i sprzedaży sprzętu 
komputerowego oraz świadczy usługi w tym zakresie.  
 
Struktura produktowa Grupy Quantum 
 

 01.01 - 30.06.2012 % udział 01.01 - 30.06.2011 % udział 

Licencje i usługi Qguar 7 752 77,6% 7 762 80 % 

Towary 1 732 17,3% 1 220 12,6 % 

Pozostała sprzedaż 512 5,1% 722 7,4  

Razem 9 997 100% 9 704 100 % 

Dane w tys. zł 
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Sprzedaż wg rynków zbytu 
 

 01.01 - 30.06.2012 % udział 01.01 - 30.06.2011 % udział 

Kraj 8 061 79,4% 7 702 79,4 % 

Zagranica 1 936 20,6% 2 002 20,6 % 

Razem 9 997 100% 9 704 100 % 

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

konsolidacji oraz opis ewentualnych zmian w strukturze grupy. 
 
Grupę tworzą następujące podmioty: 
 

Quantum software SA  - będąca podmiotem dominującym Grupy – działalność w zakresie 
tworzenia i wdrażania systemów informatycznych; 

 
  Quantum East Sp. z o.o. – będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum 

software SA posiada 63,74 % udziałów- charakter holdingowy. Metoda konsolidacji 
pełnej. 

 
  Quantum International Sp. z o.o. (Ukraina) – będąca podmiotem zależnym Grupy, w 

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

 
  Quantum International Sp. z o.o. (Rosja) – będąca podmiotem zależnym Grupy,  w której 

Quantum East Sp. z o.o. posiada 99% udziałów – Spółka została zawiązana w celu  
sprzedaży i wdrażania rozwiązań informatycznych oferowanych przez Quantum software 
SA. na terenie Rosji 

 
  CNT Quantum Sp. z o.o. -  będąca podmiotem powiązanym w Grupie, w której Quantum 

I- Services Sp. z o.o. posiada 48,72 % udziałów. Spółka oferuje rozwiązania SAP zarówno 
na rynku Polskim, jak i Europy Wschodniej. Metoda konsolidacji pełnej. 

 
  Quantum I- Services Sp. z o.o. – będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum 

software S.A.  posiada 100% udziałów - Przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż 
licencji, sprzętu i usług informatycznych nie związanych bezpośrednio z produktami  
własnymi Quantum software S.A. (tj. obecnie seria produktów Qguar). Metoda 
konsolidacji pełnej. 

 
  Edisonda Sp. z o.o. - będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum software 

S.A.  posiada 74% udziałów - Spółka została zawiązana w celu projektowania interakcji i 
prowadzenia badań nad efektywnością komunikacyjną stron internetowych 
(ewentualnie innych mediów elektronicznych) oraz na wykorzystywaniu tych badań w 
celach komercyjnych. Metoda konsolidacji pełnej. 
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  Quantum Mobile Solutions Sp. z o.o. - będąca podmiotem zależnym Grupy, w której 
Quantum I- Services Sp. z o.o. posiada 75% udziałów – przedmiotem działalności Spółki  
jest tworzenie i sprzedaż rozwiązań informatycznych przeznaczonych na urządzenia 
mobilne. 
 
Quantum Mobeelizer Sp. z o.o. – będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum  
Mobile Solutions Sp.zo.o. posiada 51,28 % udziałów. Spółka została zawiązana w celu 
oferowania rozwiązań softwareowych na urządzenia mobilne, ze szczególnym 
uwzględnieniem uniwersalności pod względem platformy systemowej. Metoda 
konsolidacji pełnej. 
  
Quantum Mobs  Systems  S.L. – będąca podmiotem zależnym Grupy, w której Quantum  
Software S.A. posiada 86 % udziałów. Celem istnienia spółki jest wprowadzenie oferty 
Quantum na rynek hiszpański i na rynki hiszpańskojęzycznych krajów Ameryki Łacińskiej. 
Metoda konsolidacji pełnej. 
 
Quantum Brasil Engenharia em Software Ltda- ME. – będąca podmiotem zależnym 
Grupy, w której Quantum  Software S.A. posiada 85 % udziałów. Celem istnienia spółki 
jest wprowadzenie oferty Quantum na rynek Federacji Republiki Brazylii 

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

połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaży jednostek grupy 
kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i 
zaniechania działalności: 
  
W IV kwartale 2011 roku rozpoczęto proces likwidacji spółki zależnej CNT Quantum i jest 
on w dalszym ciągu kontynuowany. 
 

5) Ocena podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych  Grupy Kapitałowej 
 
W pierwszym półroczu 2012 roku Grupa Kapitałowa osiągnęła przychody ze sprzedaży w 
wysokości 9.997 tys. zł, w porównywalnym okresie ubiegłego roku było to 9 704 tys. zł. 
Tempo wzrostu na sprzedaży ogółem wyniosło 103 %.  
 
Sprzedaż produktów i usług związanych z oprogramowaniem własnym (pakiet Qguar) 
stanowiła w I półroczu 2012 roku ponad 77 % sprzedaży ogółem. O ile sprzedaż licencji i 
usług związanych z oprogramowaniem własnym (system Qguar) dokonana przez Emitenta 
wzrosła o 3,7% to dla całej Grupy przychody te wyniosły 7.752 tys. zł co  stanowi niewielki 
spadek  rzędu 0,1% wobec kwoty 7.762 tys. zł uzyskanej w pierwszym półroczu roku 2011. 
Jest to wynik istotnie słabszej sprzedaży na rynku ukraińskim. 
  
O ile sam Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 535 tys. zł, to Grupa Kapitałowa 
zakończyła I półrocze 2012 r. ze stratą netto na poziomie 602 tys. zł. 
Strata w grupie jest następstwem rozpoczętych w I kwartale 2012 inwestycji w Hiszpanii,  
Ameryce Łacińskiej i kontynuacji działań na rynku rosyjskim. Podobnie wpływa na wynik 
wstępna faza projektu w zakresie technologii mobilnych realizowanego przez spółkę 
Mobeelizer. 
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Emitent utrzymuje stabilną strukturę finansowania bieżącej działalności, która jest oparta 
przede wszystkim na finansowaniu kapitałem własnym i bieżącymi zobowiązaniami 
handlowymi.  
Obecna struktura finansowania nie powoduje występowania ryzyka utraty czy zachwiania 
płynności. 
 
6) Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 

wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących: 
 

•  Pozyskanie nowych klientów w Polsce i za granicą: 

Emitentowi udało się pozyskać nowych klientów  Marmorin Sp. z o.o., Zakłady 
tłuszczowe „Kruszwica” S.A  a za granicą w Czechach spółkę produkującą żywność  
Czechpak Manufakturing. 

Spółce zależnej Quantum International na Ukrainie udało się podpisać dwa 
kontrakrakty na rynku białoruskim z operatorem logistycznym firmą  L-BIT i 
producentem mebli firmą Anreks. 

Spółka zależna Edisonda pozyskała kilku nowych klientów między innymi z branży 
finansowej ING Bank Śląski , PBS Bank,  oraz brytyjsko-amerykańską firmą PMR  
dostarczającą na rynek Europy środkowej  i wschodniej usługi konsultingowe. 

• Nowe wdrożenia systemu Qguar u następujących istniejących klientów: 

GTX Hanex Plastic Sp. z o.o., Pacaro Export Import S.r.l. 

• Zakończenie wdrożeń systemu Qguar dla istotnych klientów krajowych i zagranicznych , 
w tym: 

GTX Hanex Plastic Sp. z o.o., Żabka Polska S.A. i  Zakładach Produkcji Spożywczej 
Jamar Szczepaniak Sp.j,Saint Gobain Construction  Sp.z o.o.,  Indykpol S.A., Pekaes 
S.A., Pacaro Export Import S.r.l. 

 

•  Pozostałe istotne wydarzenia:  
 
Quantum cyklicznie już organizuje lub współorganizuje dyskusje branżowe w 
dziedzinie logistyki. 

 
- W dniu 13 kwietnia w Łodzi odbyło się seminarium otwierające trzeci już cykl 
spotkań poświęconych logistyce, organizowany wspólnie przez Quantum software 
oraz Wydawnictwo Eurologistics. W spotkaniu, którego tematem przewodnim była 
„Logistyka na styku procesów” wzięło udział ponad 120 osób.  
 
-    Ponad 150 menedżerów łańcucha dostaw uczestniczyło w VII Forum Praktyków 
Logistyki, zorganizowanym przez Wydawnictwo Eurologistics i firmę Quantum 
software, które odbyło się w końcu maja w Centrum Konferencyjnym Magellan w 



  Raport za I półrocze 2012 r .  
 

 28 

Bronisławowie. Tym razem menedżerowie z branży TSL dyskutowali na temat 
możliwości planowania w epoce kryzysów i zastanawiali się nad tym, w jaki sposób 
sztuka kreatywnego łączenia doświadczeń z globalnymi trendami może stać się w 
tych trudnych czasach szansą dla logistyki. 

7) Program Opcji Menedżerskich oraz Program skupu akcji własnych 

Program OM  wprowadzony przez Emitenta w 2008 roku a szczegółowo opisywany we 
wcześniejszych raportach, skierowany jest  do kluczowej kadry menedżerskiej Spółki oraz jej 
spółek zależnych i stowarzyszonych ("Osoby Uprawnione").  
17 maja 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do 
zmiany Regulaminu Opcji Menadżerskich, poprzez przedłużenie okresu obowiązywania 
programu OM  do 2013 bez zwiększenia ilości warrantów subskrypcyjnych oraz akcji 
oferowanych uczestnikom tego programu 
 
Regulamin programu skupu akcji własnych realizowanego przez Emitenta 
Zarząd Emitenta przekazał RB 21/2009 informację dotyczącą szczegółowych warunków 
nabywania akcji własnych. Treść „Regulaminu programu skupu akcji własnych” 
realizowanego w spółce Quantum software S.A. jest dostępna na stronie Emitenta. W dniu 
29 kwietnia 2010 r. Zarząd Emitenta przyjął uchwałą zmianę do "Regulaminu programu 
skupu akcji własnych realizowanego w Spółce QUANTUM SOFTWARE S.A." (RB 11/2010). Na 
dzień publikacji raportu okresowego łączna liczba akcji posiadanych przez Emitenta wynosi 
8.028 sztuk, co stanowi 0,542 % kapitału zakładowego oraz 0,360 % głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 

 
8) Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń 

 
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 
Sytuacja finansowa Grupy Kapitałowej jest uzależniona od sytuacji makroekonomicznej 
Polski, a także innych głównie krajów Europy Wschodniej. Bezpośredni i pośredni wpływ na 
uzyskane wyniki finansowe uzyskane mają m.in.: dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka 
monetarna i podatkowa państwa, poziom inwestycji przedsiębiorstw, wysokość dochodów 
gospodarstw domowych oraz wysokość popytu konsumpcyjnego. Zarówno wyżej 
wymienione czynniki jak i kierunek i poziom ich zmian, maja wpływ na realizację założonych 
przez Grupę działań. Spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego przełoży się na niższe 
przychody spółek działających w poszczególnych regionach i branżach. W efekcie obniżą one 
swoje nakłady inwestycyjne, w tym na rozwój poprzez udoskonalenie lub zakup sprzętu 
komputerowego oraz odpowiedniego oprogramowania. Grupy Quantum, jako dostawcy 
systemów informatycznych, może bezpośrednio odczuć zmniejszenie się budżetów 
przeznaczanych przez przedsiębiorstwa na komputeryzację z racji uzyskania niższej 
rentowności na sprzedaży. 
 
Ryzyko związane z kontynuacją  kryzysu gospodarczego. 
W wyniku załamania na światowych rynkach finansowych, jakie miało miejsce w 2008 roku 
duża część gospodarek państw, do których Spółka sprzedaje swoje produkty, stanęły w 
obliczu recesji lub co najmniej znacznego spowolnienia tempa rozwoju gospodarczego. W 
roku 2012 pogłębia się ponadto kryzys strefy Euro. Sytuacja ta dotyczy również rynku 
krajowego, szczególnie w obliczu objawów spowolnienia wzrostu gospodarczego, które 
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pojawiły się w roku 2012. W efekcie tych wydarzeń wzrosło ryzyko spadku popytu zarówno 
w kraju, jak i na rynkach eksportowych. W przypadku takich krajów jak Ukraina istnieje 
ryzyko pogłębienia kryzysu finansowego, co już przełożyło się na spadek eksportu do tego 
kraju. Grupa stara się zmniejszyć to ryzyko poprzez poszerzenie oferty produktowej oraz 
ryzyku poszukiwanie nowych kanałów sprzedaży. 
 
Ryzyko zahamowania wzrostu poszczególnych segmentów sektora informatycznego w 
Polsce związane ze zmianami technologicznymi w branży 
Na wartość całego rynku IT składa się sprzedaż sprzętu, oprogramowania i usług. Każdy z 
tych segmentów może rozwijać się z większą bądź mniejszą dynamiką. Analizy dotyczące 
rynku sprzętu i usług IT wskazują na jego wzrostowe tendencje. Fakt małego nasycenia 
polskich przedsiębiorstw nowoczesnymi technologiami stwarza podłoże dla rozwoju spółek o 
profilu działalności zbliżonym do działalności Grupy Quantum software S.A. Jednakże należy 
mieć na uwadze dużą wrażliwość tego rynku na wahania koniunktury gospodarczej. W czasie 
słabej koniunktury przedsiębiorstwa ograniczają politykę inwestycyjną, w tym wydatki na 
informatykę. Zmniejszenie popytu na oprogramowanie komputerowe będzie oznaczało dla 
Grupy uzyskanie niższych wyników sprzedażowych, różniących się znacznie od tych 
przyjętych w założeniach Zarządu. Grupa tworzy i wdraża systemy informatyczne przede 
wszystkim dla logistyki. Odbiorcami są firmy produkcyjne, handlowe oraz firmy zajmujące się 
usługowo magazynowaniem, spedycją i transportem. Obecna sytuacja w Polsce, jej 
atrakcyjne logistycznie położenie, wymiana handlowa z zagranicą zapewniają dobrą 
koniunkturę na rynku i stwarzają potencjał dla dalszego rozwoju logistyki. Nie można jednak 
zagwarantować, iż tempo rozwoju branż, w których działają klienci Grupy nie ulegnie 
spowolnieniu. W takim wypadku popyt na produkty może nie wzrastać, a nawet ulec 
zmniejszeniu, przez co spadnie poziom osiąganych przez niego przychodów ze sprzedaży. 
Zmiany technologiczne oraz często pojawiające się nowości na rynku usług informatycznych 
są cechą ściśle związaną z tym sektorem. Produkt odznacza się krótkim cyklem życia, 
natomiast nakłady na jego rozwój są duże. W związku z tym poniesione nakłady na produkt 
mogą nie zostać zwrócone z przychodów z jego sprzedaży. Istnieje więc ryzyko, że decyzja o 
rozwoju określonego produktu zostanie podjęta w oparciu o nieprawidłowe przesłanki, nie 
zaspokajając aktualnych potrzeb rynkowych oraz ryzyko, iż okres powstawania produktu, 
czyli etap projektu, konstruowania oprogramowania oraz faza testów, będzie dłuższy niż 
zakładano, a dany segment rynku zostanie już opanowany przez konkurencyjne podmioty. 
Monitoring potrzeb rynku wykonywany przez własnych pracowników ma na celu 
ograniczenie tego ryzyka. Dodatkowo, partnerstwo Quantum software S.A. z dostawcami 
sprzętu komputerowego i oprogramowania pozwala na bieżąco śledzić pojawiające się na 
rynku zmiany i nowości technologiczne 
 
Ryzyko wzrostu konkurencji  
Rynek technologii informatycznych znajduje się w fazie dynamicznego rozwoju. Taka sytuacja 
przyciąga nowych dostawców usług IT, którzy zwiększają liczbę podmiotów działających na 
rynku. Wciąż pojawiają się nowe jednostki, proponujące produkty zróżnicowane pod 
względem ceny, zakresu funkcjonowania lub też stopnia zaawansowania. To w bezpośredni 
sposób powoduje zaostrzenie się konkurencyjności rynku, a dla Spółki może oznaczać 
konieczność ponoszenia większych nakładów na rozwój i reklamę oraz konieczność obniżenia 
osiąganej obecnie marży. Dodatkowo duża pojemność polskiego rynku oraz fakt, iż poziom 
informatyzacji odbiega od średnich wartości w krajach europejskich sprawia, że również 
wiele światowych firm świadczących podobne usługi jest zainteresowanych prowadzeniem 
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działalności w Polsce. Grupa Quantum nie ma wpływu na podejmowane działania 
konkurentów i ich produkty, ale ma możliwość utrzymania swojej pozycji na rynku z racji 
posiadanego już doświadczenia. 
 
Ryzyko związane z eksportem 
Sprzedaż realizowana jest przede wszystkim na terenie Polski. Jednakże Grupa zawiera 
kontrakty również z podmiotami działającymi na obszarach państw Europy Środkowo-
Wschodniej i Zachodniej. Podjęto także intensywne działania promocyjnie w celu sprzedaży 
rozwiązań Emitenta na terenie Ameryki Łacińskiej. Obecnie około 20% przychodów ze 
sprzedaży Grupy pochodzi z zagranicy. Wartość kontraktu z odbiorcą zagranicznym wyrażana 
jest zwykle w Euro lub w USD.  
 
Ryzyko związane z kursem walut 
Spółki Grupy prowadzą transakcje eksportowe w walutach obcych (głównie w EUR). Zmiana 
kursu walut względem złotego może być przyczyną osiągnięcia niższych od zamierzonych 
wyników. Wahania kursów wpływają na wynik finansowy poprzez: 
• zmiany wyrażonej w złotówkach wartości sprzedaży eksportowej i wyrażonych w 
złotówkach kosztów, 
• zrealizowane różnice kursowe powstałe między datą sprzedaży lub zakupu, a datą zapłaty 
należności lub zobowiązania, 
• niezrealizowane różnice kursowe z wyceny rozrachunków na dzień bilansowy, 
Transakcje handlowe w walutach obcych z tytułu eksportu należą do normalnego toku 
działalności Spółek Grupy. W związku z powyższym, przyszłe przepływy pieniężne z tego 
tytułu są narażone na zmianę ich wartości wynikającą z wahań kursów walut, a dostępne 
możliwości zabezpieczenia ryzyka walutowego ze względu na występującą na rynkach 
eksportowych niepewność, są ograniczone. W szczególności poziom kompensacji pomiędzy 
przychodami i kosztami walutowymi się jest mało  przewidywalny. 
 
Ryzyko realizowanych kontraktów 
Spółki Grupy nie sprzedają dużej ilości łatwych do instalacji programów, lecz realizują 
stosunkowo duże jednostkowe projekty wdrożeniowe o wysokim stopniu złożoności, 
wymagające zwykle kilkumiesięcznej pracy zespołu specjalistów. Implementowany w 
konkretnym przedsiębiorstwie system musi w tzw. czasie rzeczywistym kontrolować często 
skomplikowane procesy logistyczne i integrować je z funkcjonowaniem wszystkich jego 
działów. W takich okolicznościach istnieje ryzyko błędnego odwzorowania procesów i 
przepływu informacji w przedsiębiorstwie, ryzyko rozciągnięcia w czasie zaplanowanych 
działań, ryzyko zmiany zakresu prac w stosunku do pierwotnie uzgodnionych. Zmniejszenie 
kwoty, na jaką opiewała umowa, wyższe koszty realizacji umowy w stosunku do 
planowanych, rozwiązanie kontraktu bądź ewentualne roszczenia pieniężne ze strony klienta 
niekorzystnie wpłyną na bieżącą sytuację finansową Grupy. Dodatkowe ryzyko występuje w 
realizacji kontraktów zagranicznych, gdzie pojawiają się nietypowe dla lokalnego rynku 
utrudnienia w komunikacji i logistyce realizowanych wdrożeń. Fakt, że Podmiot Dominujący 
Grupy posiada już duże, międzynarodowe doświadczenie i własny, standardowy, sprawdzony 
już system ogranicza ryzyko wystąpienia istotnych błędów bądź opóźnień przy realizacji 
kontraktów. 



  Raport za I półrocze 2012 r .  
 

 31 

 
Ryzyko związane z wydatkami inwestycyjnymi 
Po pozyskaniu środków z IPO oraz dotacji unijnych, Spółka realizuje intensywny program 
inwestycyjny w zakresie: rozbudowy własnego pakietu oprogramowania, poszerzania oferty 
o produkty innych firm, zdybywania nowych rynków. Tworzy to szanse przyspieszonego 
rozwoju ale i ryzyko nieuzyskania zadowalającego zwrotu z zainwestowanego kapitału. 
  
9) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 

znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe: 
 
Opisane powyżej zdarzenia nie wystąpiły. 
 
10) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 

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

wartościowych: 
 
W I półroczu Spółka Quantum software SA oraz podmioty od niej zależne nie przeprowadzała 
emisji żadnych akcji, nie wykupywała, ani też nie spłacała dłużnych i kapitałowych papierów 
wartościowych. 
 
12) Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w 

przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane: 
 

- W dniu 15 marca 2012 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie Statutu Spółki 
podjęła w uchwalę nr 1/2012 i zaleciła przeznaczyć zysk netto za 2011 rok w wysokości 
519 013,38 zł na wypłatę dywidendy. 
 
- w dniu 17 maja 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę nr  
6  o wypłacie dywidendy. 
Łączna kwota przeznaczona do wypłaty dywidendy wyniosła 518 264,95 zł. czyli 035 zł z 
jedną akcję. Termin wypłaty dywidendy ustalono na 25 czerwca 2012 i wtedy też została 
ona wypłacona akcjonariuszom. 
 

13) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący 
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 

W dniu  27 lipca 2012 została zarejestrowana przez Registro de Comercio de Santiago, pod 
numerem 6959/4912/2012, spółka QMobs Systems Chile S.A. z siedzibą w Santiago de 
Chile. Jest to spółka zależna od Quantum Mobs  System  w której Emitent posiada 86% 
udziałów 

Kapitał spółki wynosi 31.000.000 pesos chilijskich (CLP), podzielonych na 31.000 akcji. 
Spółka zależna Emitenta, Quantum Mobs Systems S.L.  posiada 30.996.900 akcji (99,99%). 
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Dotąd pokryty kapitał to kwota 5.800.000 CLP. Reszta zadeklarowanego kapitału ma być 
pokryta w ciągu 3 lat od daty zarejestrowania spółki. Celem istnienia spółki QMobs 
Systems S.A. jest wprowadzenie oferty Quantum na rynek Chile i hiszpańskojęzycznych 
krajów Ameryki Łacińskiej.   

 
14) Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 

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

prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych: 

 
Spółka nie publikowała prognoz wyników za dany rok. 
 
16) Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty 

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

 
Wg wiedzy Spółki na dzień 31 sierpnia 2012 roku, dzień publikacji raportu półrocznego, 
dominującym akcjonariuszem w spółce jest Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
posiadająca 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 222 979 
akcji zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących łącznie 60,67 % jego kapitału zakładowego, 
dających prawo do 1 573 821 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 70,55 % 
ogólnej liczby głosów.  
 
17) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby 

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

 
Zarząd Spółki (stan na 31 sierpień 2012 r.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tomasz Hatala 36 200 

Bogusław Ożóg 24 603 

Marek Jędra 8 200 

Tomasz Mnich 3 400 
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Członkowie Rady  

Nadzorczej posiadający akcje Spółki  
(stan na 31 sierpień 2012 r.) 

 

Tomasz Polończyk 8 200 

 
 
18) Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla 

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

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

19) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu 
transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i 
zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe: 

 
W omawianym okresie Spółka nie zawarła takich umów z podmiotami powiązanymi. 

20) Informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń 
kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji - łącznie jednemu podmiotowi lub 
jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub 
gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10 % kapitałów własnych emitenta: 

 

W opisywanym okresie Spółka ani podmioty od niej zależne nie udzielały takich poręczeń ani 
gwarancji o wartość przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta. 

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

  
Na początku 2012 roku Zarząd przeanalizował sposób alokacji kosztów w poszczególnych 
działach. W wyniku tej analizy postanowiono zmodernizować dotychczasową strukturę. 
Wpłynęło to na pewne zmiany w alokowaniu kosztów wytworzenia, sprzedaży i kosztów 
ogólnego zarządu 

Oprócz tego czynnika nie wystąpiły inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, 
majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji zobowiązań przez 
Spółkę. 

22) Wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 
niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału: 
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Do czynników, które będą miały wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. 
w perspektywie kolejnego kwartału należy zaliczyć czynniki niezależne od samej Spółki i 
spółek z Grupy oraz czynniki wewnętrzne, zależne od Quantum software SA i podmiotów 
wchodzących w skład Grupy Kapitałowej. 
 
Do czynników zewnętrznych należą: 
 

• sytuacja gospodarcza po spowolnieniu gospodarczym cechującym ostatnie lata, 

• długofalowe skutki kryzysu finansowego na Ukrainie, 

• wpływ kryzysu strefy Euro  na gospodarki Polski i krajów sąsiednich; 

• wydłużony proces podejmowania decyzji przedsiębiorstw dotyczący budżetów 
związanych z     wydatkami na IT; 

• ryzyko związane ze znacznym wahaniem się kursu złotego wobec Euro, 

• działania konkurencji. 
 
Do czynników wewnętrznych, mających wpływ na rozwój Grupy Kapitałowej należą: 
 

• terminowe dokończenie prac w zakresie realizacji kontraktów rozpoczętych w 
poprzednich kwartałach  w sposób zgodny z założonymi budżetami i warunkami 
umownymi; 

• zakończenie z sukcesem i w przewidzianym terminie prac rozwojowych w zakresie 
nowych produktów i usług, 

• prowadzenie skutecznej polityki personalnej eliminującej ryzyko fluktuacji 
wykwalifikowanych kompetentnych pracowników ze Spółki; 

• skuteczność działań marketingowych w pozyskaniu nowych kontraktów; 

• ewentualna finalizacja negocjacji dotyczących inwestycji kapitałowych. 
 
 
 
Zarząd Spółki:           Kraków, dnia 31 sierpnia 2012 r. 
 

Tomasz Hatala  
 
Bogusław Ożóg  
 
Marek Jędra 
 
Tomasz Mnich 
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Oświadczenie Zarządu dotyczące sporządzenia sprawozdania finansowego 
 
 

 
Zarząd Spółki Quantum software SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy, półroczne 
skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie 
z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, 
rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Quantum software  S.A. 
oraz jej wynik finansowy, a półroczne sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz 
rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy Kapitałowej Quantum software  S.A, w tym opis 
podstawowych zagrożeń i ryzyka. 
 
 
Kraków, dn. 31 sierpnia 2012 r. 
 
Tomasz Hatala  Prezes Zarządu 
Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu 
Marek Jędra  Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Mnich  Członek Zarządu 
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Oświadczenie Zarządu dotyczące podmiotu uprawnionego do badania 
 
 

 
Zarząd Spółki Quantum software S.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do przeglądu 
sprawozdań finansowych, dokonujący przeglądu półrocznego skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten 
oraz biegli rewidenci dokonujący przeglądu tego sprawozdania spełniali warunki do wydania 
bezstronnej i niezależnej opinii o przeglądzie, zgodnie z właściwymi przepisami prawa 
krajowego. 
 
 
Kraków, dn. 31 sierpnia 2012 r. 
 
Tomasz Hatala  Prezes Zarządu 
Bogusław Ożóg Wiceprezes Zarządu  
Marek Jędra  Wiceprezes Zarządu 
Tomasz Mnich  Członek Zarządu  
 


