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Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. 
 za 2007 rok. 

 
1. Przedmiot działalności: 
 
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 trwanie Emitenta 
 
Czas trwania Emitenta jest nieograniczony 
 
3. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej spółki: 
 
Na dzień 31 grudnia 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 – Przewodniczący Rady 
Tomasz Polończyk – Wiceprzewodniczący Rady 
Anna Nadolska – Członek Rady 
Jerzy Majewski - Członek Rady 
Henryk Gaertner - Członek Rady 
 
4. Prezentacja sprawozdań finansowych 
 
Spółka prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się  01 stycznia 2007 
roku i kończący się 31 grudnia 2007 roku. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w 
tysiącach złotych i przy załoŜeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez Spółkę w 
dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagroŜenie 
kontynuowania przez spółkę działalności. 
Quantum software SA sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe od 1 stycznia 2008 r., 
rozpoczynając od śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 
01.01.2008 - 31.03.2008. Pierwszym skonsolidowanym sprawozdaniem rocznym będzie 
sprawozdanie finansowe za rok 2008. 
 
5. W skład Spółki nie wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające 
samodzielnie sprawozdania finansowe. 
 
6. W prezentowanym okresie Spółka nie była jednostką dominującą ani znaczącym 
inwestorem i nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
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7. W prezentowanym okresie nie nastąpiło połączenie spółek. 
8. Porównywalność danych 
 
Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2007 oraz 
porównywalne dane finansowe za rok obrotowy 2006. 
 
W 2007 roku Quantum software S.A. podjęła decyzje o utworzeniu Rezerwy na świadczenia 
pracownicze. Stworzenie takiej rezerwy w 2007 r. wymogło na Spółce stworzenie równieŜ 
rezerwy na 2006 rok celem wykazania porównywalności danych. 
 
Tym samym sprawozdanie finansowe za okresy od 01.01.2006 r. do 31.12.2006 r. wymagało 
korekty, która została ujęta jako niepodzielony  wynik z lat ubiegłych w pozycji bilansu. 
 
RóŜnice w sprawozdaniu za 2006 rok wystąpiły w: 
- w Bilansie w pozycji rezerw; 
- Zestawieniu zmian w kapitale –  korekta błędów podstawowych; 
- Zmiana Aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. 
 
Utworzone Rezerwy przedstawiono w notach 73 i 74 
 
9. Zasady polityki rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania 
finansowego Quantum software SA. 
 
Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami: 

 
- Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące 
działalność, 
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŜących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 
1744), 
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18.10.2005r. w sprawie zakresu informacji 
wykazywanych w sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla 
emitentów z siedziba na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie 
zasady rachunkowości (Dz. U. Nr 209, poz.1743), 
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12.12.2001r. w sprawie szczegółowych zasad 
uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych 
(Dz. U. Nr 149, poz. 1674). 
 
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 
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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 dzień 31 XII 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. 
 
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. 
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Prezentacja wybranych danych finansowych przedstawia tabela poniŜej: 
 

w tys. zł w tys. euro 

WYBRANE DANE FINANSOWE  01.01.2007-
31.12.2007 

01.01.2006-
31.12.2006 

01.01.2007-
31.12.2007 

01.01.2006-
31.12.2006 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów, 
towarów i materiałów 16 861 13 334 4 464 3 420 

II. Zysk  z działalności operacyjnej 1 966 1 478 521 379 

III. Zysk brutto 2 051 1 472 543 378 

IV. Zysk netto 1 646 1 196 436 307 
V. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
operacyjnej 52 904 14 232 
VI. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
inwestycyjnej -920 -  629 -  244 -  161 
VII. Przepływy pienięŜne netto z działalności 
finansowej 10 056 393 2 663 101 

VIII. Przepływy pienięŜne netto, razem 9 188 668 2 433 171 

IX. Aktywa  razem 17 018 4 742 4 751 1 238 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 934 1 595 540 416 

XI. Zobowiązania długoterminowe 184 172 51 45 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 1 599 1 295 446 338 

XIII. Kapitał własny 15 084 3 147 4 211 821 

XIV. Kapitał zakładowy 735 500 205 131 

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) 1,12 119,60 0,30 30,67 
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł /EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 10,26 314,70 2,86 82,14 
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona 
dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00 
 
 
 
kurs średni NBP z dnia 31.12.2007     3,5820 
kurs średni NBP z dnia 31.12.2006     3,8312 
kurs średni za 01.01- 31.12.2007     3,7768 
kurs średni za 01.01- 31.12.2006     3,8992 
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Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu – 31.12.2007 roku, przyjęto kurs EURO 
ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,5820 zł/EURO. 
Do przeliczenia danych bilansu na ostatni dzień okresu – 31.12.2006 roku, przyjęto kurs EURO 
ustalony przez NBP na ten dzień, tj. kurs 3,8312 zł/EURO. 
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych za okres 
01.01.2007 – 31.12.2007, przyjęto kurs średni EURO, obliczony jako średnia arytmetyczna 
kursów obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez 
NBP na ten dzień, tj. kurs 3,7768 zł/EURO. 
Do przeliczenia danych rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pienięŜnych za okres 
01.01.2006 – 31.12.2006, przyjęto kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów 
obowiązujących na ostatni dzień kaŜdego miesiąca w danym okresie, ustalonych przez NBP na 
ten kurs 3,8992 zł/EURO. 
 
 
 
 
 
 


