
Informacje zgodnie z § 91 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19.10.2005 (Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) 

Przedmiot działalności 
 
Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, 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 0000136768; PKD 72.2  
Działalność w zakresie oprogramowania. 
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest tworzenie i wdraŜanie systemów 
informatycznych dla przedsiębiorstw, w których waŜna jest optymalizacja logistyki. 
 
 
 
1) Zmiana stosowanych zasad (polityki) rachunkowości w stosunku do zasad 
obowiązujących w Spółce w poprzednim roku obrotowym: 
 
Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu jednostkowego raportu kwartalnego Quantum 
software SA są zgodne z  zasadami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. 
U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694, z późn. zm.). Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu są takie 
same jak zasady przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego i danych porównywalnych 
objętych prospektem, które zostały przedstawione w rozdziale 20 prospektu, punkt 20.1.5.  W 
szczególności nie nastąpiły zmiany w stosowanych zasadach (polityce) rachunkowości ani nie 
uległy zmianie zasady ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego. 
 
2) Istotne zmiany wielkości szacunkowych, w tym korekty z tytułu rezerw, rezerwy i 
aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, dokonane odpisy aktualizujące 
wartość składników aktywów: 
 
W IV kwartale roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające wpływ na wielkości 
szacunkowe, a tym samym na korekty z tytułu rezerw, rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego 
podatku dochodowego i odpisów aktualizujących wartość składników aktywów. 
 
3) Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, 
wraz z wykazem najwaŜniejszych zdarzeń ich dotyczących: 

W roku 2007 Spółka utrzymała wysokie tempo rozwoju i osiągnęła znaczący wzrost przychodów 
i zysków.  W okresie styczeń – grudzień 2007 roku Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaŜy 
16 854 tys. PLN, a zysk netto 1 658 tys. PLN, co oznacza wzrost wielkości sprzedaŜy o 26,39 % i 
wzrost zysku netto o 38,54 %  w porównaniu do roku ubiegłego. 

NajwaŜniejsze wydarzenia ostatniego kwartału: 

1. W dniu 30 października 2007 roku doszło do podpisania umowy z Firma Handlową 
"JAGO" z siedzibą w Krzeszowicach. Przedmiotem umowy jest wdroŜenie 
zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem SAP wraz z systemem 
wspomagającym zarządzanie procesami logistycznymi QGUAR, który jest autorskim 
rozwiązaniem Quantum software S.A. Umowa obejmuje takŜe sprzęt wraz z usługami 
towarzyszącymi w zaleŜności od bieŜących potrzeb klienta. Szacunkowa wartość 
kontraktu wyniosła 2 088 852,65 brutto. Jest to kolejna umowa związana z wdroŜeniem 



systemu SAP. Kontrakt ten stanowi waŜny krok w rozwoju potencjału Spółki w zakresie 
oferowania oprogramowania komplementarnego do własnego, co jest istotnym 
elementem strategii i jednym z określonych w prospekcie celów publicznej emisji akcji. 

 

2. W grudniu 2007 roku Spółka rozpoczęła wdroŜenie systemu klasy PPM (Portfolio Project 
Management) – IBM Rational Protfolio Manager, czyli rozwiązania wspomagającego 
procesy biznesowe przedsiębiorstwa poprzez automatyzację cyklu Ŝycia portfela 
projektów informatycznych wraz z rozbudowanym repozytorium dokumentów. Zakup i 
wdroŜenie zintegrowanego, nowoczesnego mechanizmu zarządzania procesami w 
zakresie wszystkich prac projektowych był jednym z celów emisji akcji Quantum software 
S.A. określonej w prospekcie emisyjnym. Do sfinansowania wydatków Spółki na 
realizację zadania wykorzystane są środki pozyskane z publicznej emisji akcji. 

 
4) Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających 
znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe: 
 
W IV kwartale roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mające 
znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe.  
 
5) Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w 
prezentowanym okresie: 
 
Wpływ sezonowości na wyniki Spółki jest niewielki i podobny jak w roku poprzednim. 
 
6) Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłuŜnych i kapitałowych papierów 
wartościowych: 
W IV kwartale Spółka Quantum software SA nie przeprowadzała emisji Ŝadnych akcji, nie 
wykupywała, ani teŜ nie spłacała dłuŜnych i kapitałowych papierów wartościowych. 
 
7) Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w 
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane: 
 
W opisywanym IV kwartale spółka nie wypłacała dywidendy akcjonariuszom. 
 
8) Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne 
sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczący 
sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta 
 
Po IV kwartale roku obrotowego nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mogące 
znacznie wpłynąć na wyniki finansowe. 
 
9) Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, 
które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 
 
W opisywanym IV kwartale bieŜącego roku obrotowego nie wystąpiły istotne zdarzenia mające 
wpływ na zmianę zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych 
 

 



 
 


