
 1 

Wprowadzenie do półrocznego sprawozdania finansoweg o sporz ądzonego 
na dzień 30 czerwca 2007 roku 

 
 
1. Przedmiot działalno ści: 

 
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 działalno ści Spółki: 
 
Nieograniczony 
 
3. Okres obj ęty sprawozdaniem finansowym: 
 
1 styczeń 2007 – 30 czerwca 2007 
 
4. Skład osobowy Zarz ądu i Rady Nadzorczej spółki: 
 
Na dzień 30 czerwca 2007r. 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 
Tomasz Polończyk  
Anna Nadolska  
Jerzy Majewski  
Henryk Gaertner 
 
5. W skład Spółki nie wchodz ą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporz ądzające samodzielnie 
sprawozdania finansowe. 
 
6. Spółka nie jest jednostk ą dominuj ącą ani znacz ącym inwestorem i nie sporz ądza skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego. 
 
7. W prezentowanym okresie nie nast ąpiło poł ączenie spółek. 
 
8. Roczne sprawozdanie finansowe sporz ądzono przy zało Ŝeniu kontynuowania działalno ści 
gospodarczej przez jednostk ę w daj ącej si ę przewidzie ć przyszło ści. Nie s ą znane okoliczno ści 
wskazuj ące na zagro Ŝenie kontynuowania przez spółk ę działalno ści. 
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9. W prezentowanych okresach sprawozdawczych: I pół rocze 2007; I półrocze 2006, rok 2006 Spółka nie 
dokonała zmian zasad (polityki) rachunkowo ści ani zmian w sporz ądzaniu sprawozda ń finansowych; 
nie dokonywano ta Ŝ korekt bł ędów podstawowych. 
 
10. Opinie podmiotu uprawnionego z badania sprawozd ań finansowych nie zawierały zastrze Ŝeń. 
 
11. Opis przyj ętych zasad (polityki) rachunkowo ści, w tym metod wyceny aktywów i pasywów oraz 
przychodów i kosztów, ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporz ądzenia sprawozdania 
finansowego i danych porównywalnych 
 
Aktywa i Pasywa wyceniono przy zachowaniu zasady ciągłości w sposób określony w Ustawie o 
Rachunkowości, z tym Ŝe:  
 
1) Wartości niematerialne i prawne ujmowane są w ewidencji według cen nabycia z uwzględnieniem ich 
umorzenia. Spółka dokonuje odpisów amortyzacyjnych metodą liniową przy zastosowaniu stawek wynikających 
z Ustawy o podatku dochodowym  od osób prawnych z tym, Ŝe przyjęto następujące okresy umorzenia: 
- oprogramowanie komputerowe 2 lata 
- licencje  2 lata 
- prawa autorskie  2 lata 
- koszty zakończonych prac rozwojowych 5 lat 
- pozostałe prawa  5-10 lat 
 
2) Środki trwałe zostały wycenione według cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o odpisy 
amortyzacyjne proporcjonalnie do okresów ich uŜywania. Środki trwałe amortyzuje się przez okres 
ekonomicznej uŜyteczności środka trwałego.  Środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3500 zł. amortyzuje 
się jednorazowo w miesiącu, w którym przyjęto je do uŜytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są 
metodą liniową przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Ustawie o podatku dochodowym od 
osób prawnych, przy czym  sprzęt komputerowy amortyzowany jest według stawki podwyŜszonej 
współczynnikiem 2,0 jako podlegający szybkiemu postępowi technicznemu. 
 
3) Towary wycenione są według rzeczywistych cen zakupu nie wyŜszych od cen sprzedaŜy netto. 
 
4) NaleŜności na dzień powstania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej, a na dzień bilansowy w 
kwocie wymaganej zapłaty.  W celu urealnienia wartości naleŜności  zostały  one pomniejszone o odpisy 
aktualizujące wartość naleŜności wątpliwych. NaleŜności w walutach obcych  zostały wycenione  na 31 XII, a 
takŜe na 30 VI według kursu średniego NBP, a róŜnice kursowe są odnoszone na przychody bądź koszty 
finansowe. 
 
5) Aktywa pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych oraz naliczone memoriałowo odsetki od aktywów 
finansowych wycenione zostały w wartości nominalnej, natomiast środki pienięŜne w walutach obcych według 
kursu kupna i sprzedaŜy banku, a przy wycenie bilansowej według  średniego kursu NBP. 
 
6) Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów dotyczą: wydatków związanych z przychodami, które zostaną 
osiągnięte w przyszłości; ubezpieczeń; prenumerat czasopism. 
 
7) Zmiany w kapitale własnym zostały szczegółowo przedstawione w zestawieniu zmian w kapitale własnym. 
 
8) Zobowiązania na dzień powstania ujmuje się w księgach według  wartości nominalnej, a  na dzień bilansowy 
w kwocie wymagalnej zapłaty. Zobowiązania w walutach obcych wycenia się tak jak naleŜności. 
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9) Rachunek wyników sporządzany jest metodą porównawczą na podstawie  zespołu kosztów kont  "4", zespół 
kont "5" prowadzony jest jedynie do celów pomocniczych, jako źródło informacji o miejscu powstania danego 
kosztu. 
 
10) Wynik finansowy netto wynika z rachunku zysków i strat został ustalony z uwzględnieniem współmierności 
przychodów i kosztów oraz ostroŜnej wyceny bilansowej. 
 
12. Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO ust alane przez Narodowy Bank Polski w 
okresie obj ętym sprawozdaniem finansowym. 
 
Okres Średni kurs okresu NajniŜszy 

kurs w okresie 
NajwyŜszy 
kurs w okresie 

Kurs na ostatni 
dzień okresu 

I półr. 2007 3,8486 3,7465 3,9385 3,7658 
I półr. 2006 3,9002 3,7565 4,1065 4,0434 
2006 3,8991 3,7565 4,1065 3,8312 
 
13. Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat  oraz rachunku przepływów środków 
pieni ęŜnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych d anych finansowych, przeliczonych na 
euro. 
 
Podstawowe pozycje bilansu (w tys. PLN / tys. EUR)     
        

Okres bieŜący Okres porównywalny 
30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006 

Pozycje bilansu PLN EUR PLN EUR PLN EUR 
  Aktywa razem 7 270,00 1 931,00 4 457,00 1 102,00 4 731,00 1 235,00 
I Aktywa trwałe 1 148,00 305,00 725,00 179,00 967,00 252,00 
II Aktywa obrotowe 6 122,00 1 626,00 3 732,00 923,00 3 764,00 982,00 
  Pasywa razem 7 270,00 1 931,00 4 457,00 1 102,00 4 731,00 1 235,00 
I Kapitał własny 3 859,00 1 025,00 2 439,00 603,00 3 194,00 834,00 
II Zobowiązania i rezerwy na 

zobowiązania 3 411,00 906,00 2 018,00 499,00 1 537,00 401,00 
        
Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat (w tys. PLN / tys. EUR)    
        

Okres bieŜący Okres porównywalny 
30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006 

Pozycje rachunku zysków i strat PLN EUR PLN EUR PLN EUR 
I Przychody ze sprzedaŜy  

produktów, towarów i 
materiałów      8 262,00    2 147,00        6 741,00    1 728,00 13 334,00 3 420,00 

II Koszty sprzedanych 
produktów, towarów i 
materiałów      7 526,00    1 956,00        4 438,00    1 138,00 8 375,00 2 148,00 

III Zysk (strata) ze sprzedaŜy         736,00    191,00          611,00   157,00 1 438,00 369,00 
IV Zysk (strata) na działalności 

operacyjnej         752,00    195,00          614,00    157,00 1 479,00 379,00 
V Zysk (strata) na działalności 

gospodarczej 727,00 189,00          620,00    159,00 1 473,00 378,00 
VI Zysk (strata) brutto 727,00 189,00          620,00    159,00 1 473,00 378,00 
VII Zysk (strata) netto 601,00 156,00          503,00    129,00 1 196,00 307,00 
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Podstawowe pozycje rachunku przepływów pienięŜnych (w tys. PLN / tys. EUR)    
        
Pozycje rachunku przepływów Okres bieŜący Okres porównywalny 

pienięŜnych 30.06.2007 30.06.2006 31.12.2006 

  PLN EUR PLN EUR PLN EUR 
A Przepływy z działalności 

operacyjnej -208,00 -54,00 675,00 173,00 904,00 232,00 
B Przepływy z działalności 

inwestycyjnej -423,00 -110,00 -160,00 -41,00 -629,00 -161,00 
C Przepływy z działalności 

finansowej 433,00 113,00 303,00 78,00 393,00 101,00 
D Przepływy pienięŜne netto 

razem (A+/-B+/-C) -198,00 -51,00 818,00 210,00 668,00 171,00 
E Bilansowa zmiana stanu 

środków pienięŜnych -198,00 -51,00 818,00 210,00 668,00 171,00 
Środki pienięŜne F 
na początek okresu 1 143,00 297,00 475,00 122,00 475,00 122,00 
Środki pienięŜne G 
na koniec okresu  (F+/-D) 945,00 246,00 1 293,00 332,00 1 143,00 293,00 

 
  
a/ wybrane pozycje bilansowe zostały przeliczone według średniego kursu NBP na dzień 30.06.2007 roku w wysokości 
3,7658 PLN/EUR; dane porównywalne według kursu na dzień 30.06.2006 roku w wysokości 4,0434 PLN/EUR oraz według 
kursu na dzień 31.12.2006 roku w wysokości 3,8312 PLN/EUR 
 
b/ wybrane pozycje rachunku zysku i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych zostały przeliczone według kursu 
średniego za I półrocze 2007 w wysokości 3,8486 PLN/EUR; dane porównywalne według średniego kursu za I półrocze 
2006 w wysokości 3,9002 PLN/EUR oraz według średniego kursu za rok 2006 w wysokości 3,8991 PLN/EUR, 
 
 


