
Informacje zgodnie z § 91 ust. 6  Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19.10.2005 r. 

(Dz. U. z 2005 r. nr 209 poz. 1744) 

Wymagane informacje: 

1) wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania 
finansowego (równieŜ przeliczone na euro) – zostały zawarte w pierwszej części 
raportu kwartalnego. 

w tys. zł w tys. euro 

WYBRANE DANE FINANSOWE 

4 kwartały 
2007  okres 

od  
2007-01-01 
do 2007-12-

31 

4 kwartały 
2006  

okres od  
2006-01-01 
do 2006-
12-31 

4 kwartały 
2007 okres 

od 
2007-01-01 
do 2007-
12-31 

4 kwartały 
2006 okres 

od  
2006-01-01 
do 2006-
12-31 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, towarów 
i materiałów 16 854 13 334 4 463 3 420 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 
1 978 1 479 524 379 

III. Zysk (strata) brutto 
2 052 1 472 543 378 

IV. Zysk (strata) netto 
1 658 1 196 439 307 

V. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 46 904 12 232 
VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej -  919 -  628 -  243 -  161 
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej 10 661 393 2 823 101 

VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem 
9 788 669 2 592 172 

IX. Aktywa, razem 
17 641 4 731 4 925 1 203 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 
2 498 1 537 697 391 

XI. Zobowiązania długoterminowe 
184 172 51 44 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 
2 238 1 295 625 329 

XIII. Kapitał własny 
15 143 3 194 4 228 812 

XIV. Kapitał zakładowy 
735 500 205 127 

XV. Liczba akcji (w szt.) 
1 470 000 10 000 1 470 000 10 000 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ 
EUR) 1,13 119,60 0,30 30,67 



XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł /EUR) 1,13 119,60 0,30 30,67 

XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 
10,30 319,40 2,88 81,25 

XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
Zasady przeliczania podstawowych pozycji sprawozdania finansowego na EURO. 
Do przeliczenia wybranych danych finansowych na Euro wykorzystano średni kurs NBP 
w danym okresie. 
 
Średni kurs w okresie:  4 kwartał 2007 –  3,7768  4 kwartał 2006 – 3,8991 
Minimalny kurs w okresie:  4 kwartał 2007 –   3,5699  4 kwartał 2006 –  3,7565 
Maksymalny kurs w okresie: 4 kwartał 2007 –   3,9385  4 kwartał 2006 –  4,1065 
Kurs na ostatni dzień okresu: 4 kwartał 2007 –  3,5820  4 kwartał 2006 –  3,9312 
 
 
2) Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek 

podlegających konsolidacji: 
  Spółka nie wchodzi w skład grupy kapitałowej. 

3) Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku 
połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŜy jednostek grupy 
kapitałowej emitenta, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i 
zaniechania działalności: 
W opisywanym okresie nie nastąpiły istotne zmiany w strukturze jednostki gospodarczej. 

4) Stanowisko zarządu odnośnie moŜliwości zrealizowania wcześniej publikowanych 
prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie 
kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych: 
 
Zarząd Spółki informuje, iŜ w świetle danych zaprezentowanych w raporcie kwartalnym 
prognozą wyników finansowych na rok 2007 została zrealizowana. . Zakładała ona duŜy 
wzrost przychodów i zysków w stosunku do roku poprzedniego, a została zrealizowana 
pomimo mniej korzystnych warunków niŜ przewidywano przy jej sporządzaniu, a w 
szczególności przy zwiększonej presji na wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce.  
 
 
Tabela prezentuje prognozę wyniku finansowego na rok 2007 oraz osiągnięty wynik na dzień 
31 grudzień 2007 r. 
 

 PROGNOZA NA 2007 r. WYNIK FINANSOWY NA 
31.12.2007 r. 

PRZYCHODY 16.300 tys. zł 16.854 tys. zł 
ZYSK OPERACYJNY 1 908 tys. zł 1 978 tys. zł 

ZYSK BRUTTO 2 012 tys. zł 2 052 tys. zł 
ZYSK NETTO 1 630 tys. zł 1 658 tys. zł 

 
 

 



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

 
Na dzień 13 lutego 2008 r., tj. dzień opublikowania niniejszego raportu kwartalnego, lista 
akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu 
przedstawia się następująco: 
Dominującym akcjonariuszem w spółce jest Quantum Assets Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 
posiadająca 675 421 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 222 979 akcji 
zwykłych na okaziciela serii B, stanowiących łącznie 61.12% jego kapitału zakładowego, dających 
prawo do 1 573 821 głosów na walnym zgromadzeniu spółki, co stanowi 70,89% ogólnej liczby 
głosów. Wśród udziałowców Quantum Assets Sp. z o.o. są osoby z kierownictwa Quantum 
software S.A. 
 
6) Zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich (opcji) przez 
osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, 
wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania poprzedniego 
raportu kwartalnego, odrębnie dla kaŜdej z osób: 
 

Zarząd Spółki (stan na 13 lutego 2008 r.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Członkowie Rady Nadzorczej posiadający akcje Spółki  

(stan na 13 lutego 2008 r.) 
 

Tomasz Polończyk 
 

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

postępowania arbitraŜowego lub organem administracji publicznej: 
 

W okresie objętym poniŜszym sprawozdaniem Spółka nie wszczęła ani nie była stroną 
postępowań przed sądem lub organem administracji publicznej, dotyczących wierzytelności, 
których łączna wartość stanowiłaby więcej niŜ 10 % kapitałów własnych. 

8) Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŜną jednej lub 

 
Tomasz Hatala 

 
36 200 

 
Bogusław OŜóg 

 
24 603 

 
Marek Jędra 

 
8 200 

 
Tomasz Mnich 

 
3 400 



wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŜeli wartość tych transakcji (łączna 
wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) 
przekracza wyraŜoną w złotych równowartość kwoty 500.000 euro: 

 
W omawianym okresie Spółka nie zawarła umów z podmiotami powiązanymi. 

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

W opisywanym okresie Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy teŜ poŜyczki o 
wartości przekraczającej wartość 10% kapitałów własnych emitenta. 

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

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

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

 
  W perspektywie kolejnego kwartału, wpływ na osiągane przez Spółkę wyniki będzie miała 

przede wszystkim terminowa realizacja zawartych z klientami umów na wdroŜenie systemów 
informatycznych, podpisanie nowych kontraktów ze szczególnym uwzględnieniem 
oprogramowania własnego oraz oprogramowania SAP. 

  Skrócone sprawozdanie finansowe nie podlegało badaniu lub przeglądowi przez 
podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych. 

 
 


