
W  „Sprawozdaniu Zarządu z działalności  Quantum software S.A. za okres  od 1 stycznia 
do 31 grudnia 2018 roku” w  pkt 2 „Wyniki finansowe Emitenta w 2018 roku” dodano: 

 

„W celu kompleksowego przedstawienia sytuacji finansowej Spółki zostały zastosowane 
alternatywne pomiary wyników (wskaźniki APM). Zdaniem Spółki dostarczają one istotnych 
informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności działania, rentowności oraz przepływów 
gotówkowych Quantum software S.A. 
 
Zastosowane przez Spółkę alternatywne pomiary wyników powinny być analizowane wyłącznie 
jako dodatkowe nie zaś zastępujące informacje finansowe prezentowane w sprawozdaniach 
finansowych Quantum software S.A. Dane te powinny być rozpatrywane łącznie ze 
sprawozdaniem finansowymi Spółki. 
 
Spółka  prezentuje wybrane wskaźniki APM, ponieważ w jego opinii są one źródłem dodatkowych 
(oprócz danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych), wartościowych informacji o 
sytuacji finansowej i operacyjnej, jak również ułatwiają analizę i ocenę osiąganych  przez Spółkę 
wyników finansowych na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych (2017 i 2018 
rok). Spółka prezentuje te konkretne alternatywne pomiary wyników ponieważ stanowią one 
standardowe miary i wskaźniki powszechnie stosowane w analizie finansowej. Dobór 
alternatywnych pomiarów wyników został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem 
dostarczenia inwestorom przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów 
pieniężnych i efektywności finansowej i w opinii Spółki pozwala na optymalną ocenę osiąganych 
wyników finansowych. 
 
Kierując się wytycznymi ESMA „Alternatywne pomiary wyników” – 05/10/2015 
ESMA/2015/1415pl - przedstawione w powyższej tabeli wskaźniki wyliczono według 
następujących formuł: 
a) rentowność sprzedaży – stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży  
b) rentowność aktywów – stosunek zysku netto do aktywów na koniec okresu sprawozdawczego 
c) rentowność kapitałów własnych – stosunek zysku netto do kapitałów własnych na koniec 
    okresu sprawozdawczego 
d) wskaźnik płynności bieżącej – stosunek aktywów obrotowych do bilansowej wartości 

zobowiązań krótkoterminowych 
e) wskaźnik płynności szybki – stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do 

bilansowej wartości zobowiązań krótkoterminowych”. 

 

 
W „Sprawozdaniu Zarządu z działalności  Grupy Kapitałowej Quantum software S.A. za 
okres  od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku” w pkt 2 „Skonsolidowane wyniki finansowe 
Grupy Kapitałowej w 2018 roku” dodano: 
 
„W celu kompleksowego przedstawienia sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Quantum 
software S.A. zostały zastosowane alternatywne pomiary wyników (wskaźniki APM). Zdaniem 
Spółki dostarczają one istotnych informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności działania, 
rentowności oraz przepływów gotówkowych Grupy Quantum software S.A. 
 
Zastosowane przez Spółkę alternatywne pomiary wyników powinny być analizowane wyłącznie 
jako dodatkowe, nie zaś zastępujące informacje finansowe prezentowane w skonsolidowanym 
sprawozdaniu finansowym Grupy. Dane te powinny być rozpatrywane łącznie z tym 
sprawozdaniem. 
 



Spółka  prezentuje wybrane wskaźniki APM, ponieważ w jego opinii są one źródłem dodatkowych 
(oprócz danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych), wartościowych informacji o 
sytuacji finansowej i operacyjnej, jak również ułatwiają analizę i ocenę osiąganych  przez Grupę 
wyników finansowych na przestrzeni poszczególnych okresów sprawozdawczych (2017 i 2018 
rok). Spółka prezentuje te konkretne alternatywne pomiary wyników ponieważ stanowią one 
standardowe miary i wskaźniki powszechnie stosowane w analizie finansowej. Dobór 
alternatywnych pomiarów wyników został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem 
dostarczenia inwestorom przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów 
pieniężnych i efektywności finansowej i w opinii Spółki pozwala na optymalną ocenę osiągniętych 
wyników finansowych Grupy Kapitałowej. 
 
Kierując się wytycznymi ESMA „Alternatywne pomiary wyników” – 05/10/2015 
ESMA/2015/1415pl - przedstawione w tabeli wskaźniki wyliczono według następujących formuł: 
a) rentowność sprzedaży – stosunek zysku netto do przychodów ze sprzedaży  
b) rentowność aktywów – stosunek zysku netto do aktywów na koniec okresu sprawozdawczego 
c) rentowność kapitałów własnych – stosunek zysku netto do kapitałów własnych na koniec 
okresu sprawozdawczego 
d) wskaźnik płynności bieżącej – stosunek aktywów obrotowych do bilansowej wartości 
zobowiązań krótkoterminowych 
e) wskaźnik płynności szybki – stosunek aktywów obrotowych pomniejszonych o zapasy do 
bilansowej wartości zobowiązań krótkoterminowych”. 
 


