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Dodatkowe Noty Objaśniające 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 
 
Informacje o instrumentach finansowych 
 
1.1. Krótkoterminowa poŜyczka udzielona jednostce powiązanej – Quantum Assets 
 
  w tys. zł 
Stan na 1.01.2007 r. 3 
        w tym odsetki naliczone 0 
Zwiększenia 0 
Zmniejszenia - spłata 3 
Stan na 31.12.2007 r. 0 
        w tym odsetki naliczone 0 
 
 
1.2. Krótkoterminowe poŜyczki udzielone pozostałym jednostkom 
 
  w tys. zł 
Stan na 1.01.2007 r. 55,00 
Zwiększenia - udzielone poŜyczki 74,00 
Zwiększenia - naliczone odsetki na 30.06.2007   4,00 
Zmniejszenia - spłaty poŜyczek 84,00 
         w tym odsetki zrealizowane   2,00 
Stan na 31.12.2007 r. 49,00 
        w tym odsetki naliczone 4,00 
 
1.3. Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych 
 
  w tys. zł 
Stan na 1.01.2007 r. 1 143,00 
Stan na 31.12.2007 r. 280,00* 
 
*Spółka oprócz środków w kasie i na rachunkach bankowych posiada równieŜ depozyty w 
wysokości 10 051,00  (inne środki pienięŜne). 
 
1.4. Kapitał podstawowy 735 tys. zł 
 
1.5. Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych na 31.12. 2007 r. 
 
Kredyty udzielone oraz kredyt w rachunku bieŜącym został przedstawiony w Sprawozdaniu z 
działalności Zarządu, punkt 14. 
Zobowiązania Długoterminowe - 362 tys. PLN 
Zobowiązania Krótkoterminowe - 600 tys. PLN 
 
1.5.1. Zapłacone odsetki od otrzymanych kredytów w okresie 01.01.2007 – 31.12.2007. 

- 23 tys. zł 
 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 2 
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Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w 
tym równieŜ udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (takŜe 
wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych. 
 
Spółka nie posiadała na koniec prezentowanych lat zobowiązań warunkowych. 
Spółka nie udzielała Ŝadnych gwarancji ani poręczeń. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 3 
 
Dane dotyczące zobowiązań wobec budŜetu państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli. 
 
Na dzień 31.12.2007 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budŜetu państwa lub 
jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 4 
 
Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej 
do zaniechania w okresie następnym. 
 
Spółka nie zaniechała w okresie sprawozdawczym Ŝadnej z dotychczas prowadzonych 
działalności, nie przewiduje równieŜ zaniechania tych działalności w okresie następnym. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 5 
 
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 
 
W okresie od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Spółka nie wytworzyła na własne potrzeby środków 
trwałych oraz środków trwałych w budowie. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 6 
 
Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliŜszych 12 miesięcy od 
dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na nie finansowe aktywa trwałe; odrębnie 
naleŜy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego - w 
tys. zł 
 

Tytuł poniesionych nakładów 
Poniesione w okresie  

1.01.2007 r. – 31.12.2007 r. 
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 529 
-koszty zakończonych prac rozwojowych 401 
-inne wartości niematerialne i prawne 128 
Rzeczowe aktywa trwałe, w tym: 630 
- urządzenia techniczne i maszyny - grupa 4 217 
- środki transportu 413 
- inwestycje w obcym środku trwałym 0 
Razem 1159 
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Dodatkowa nota objaśniająca nr 7 
 
Informacje o transakcjach emitenta  z podmiotami powiązanymi, dotyczących 
przeniesienia praw i zobowiązań. 
 
W badanym okresie nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 8 
 
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji. 
W badanym okresie spółka nie realizowała wspólnych przedsięwzięć.  
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 9 
 
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 
 

  Ilość osób 
Zatrudnienie w grupach 31.12.2007 r. 31.12.2006 r. 

pracownicy na stanowiskach nierobotniczych 124 102 
 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 10 
 
Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej 
formie), wypłaconych, naleŜnych lub potencjalnie naleŜnych, odrębnie dla kaŜdej z osób 
zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta - w tys. zł 
 

  2007 r. 2006 r. 

Zarząd:   
Tomasz Hatala 137 400 129 641 
Bogusław OŜóg 96 600 89 937 
Marek Jędra 120 000 116 438,4 
Tomasz Mnich 134 895 144 956,23 
Rada nadzorcza:   
Tomasz Polończyk 26 000 25 352,48 
Jerzy Majewski 0 1 000 
Leopold Kutyła 2 000 1 000 
Henryk Gaertner 1 000 1 000 
Anna Nadolska 2 000 1 000 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 11 
 
Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, poŜyczek, gwarancji, poręczeń 
lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego 
zaleŜnych, współzaleŜnych i z nim stowarzyszonych, z podaniem warunków 
oprocentowania i spłaty tych kwot, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie 
emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zaleŜnych, 
współzaleŜnych i z nim stowarzyszonych (dla kaŜdej grupy osobno), osobom 
zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz 
oddzielnie ich współmałŜonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, 
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przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one 
powiązane osobiście, z podaniem warunków oprocentowania i spłaty tych kwot. 
 
 
W badanym okresie Spółka nie udzieliła kredytów, poŜyczek, gwarancji ani poręczeń osobom 
zarządzającym i nadzorującym oraz ich bliskim. 
 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 12 
 
Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w 
sprawozdaniu finansowym za bieŜący okres. 
 
W niniejszym sprawozdaniu nie zostały ujęte istotne zdarzenia dotyczące lat ubiegłych. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 13 
 
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a 
nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. 
 
Po dniu bilansowym tj. po 31.12..2007 r. nie zaistniały istotne zdarzenia, których nie 
uwzględniono w sprawozdaniu finansowym. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 14 
 
Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i 
zakresie przejęcia aktywów i pasywów 
 
Spółka nie posiada prawnego poprzednika. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 15 
 
Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do 
podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim 
wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z 
przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego – jeŜeli 
skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności 
emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 
 
Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 16 
 
Zestawienie oraz objaśnienie róŜnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu 
finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i 
opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 
 
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. 
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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 
  
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 17 
 
Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania 
sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego 
(lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków 
finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i 
rentowność 
W prezentowanych okresach sprawozdawczych Spółka dokonała zmian zasad (polityki) 
rachunkowości. Zmiany te miały jednak charakter jedynie w prezentacji pewnych danych i nie 
wpłynęły na wynik finansowy Spółki. 
Wprowadzone zmiany: 
a) Podatek VAT naliczony z prawem do odliczenia w miesiącu następnym po okresie 
sprawozdawczym dotychczas był wykazywany w pozycji "NaleŜności z tytułu podatków, dotacji, 
ceł, ubezpieczeń społecznych", w sprawozdaniu za bieŜący okres wykazany jest w pozycji 
"NaleŜności inne”. 
b) Dotychczas kredyt w rachunku bieŜącym był prezentowany w przyznanej wysokości 
(niezaleŜnie od kwoty wykorzystanej) w aktywach - w pozycji "Środki pienięŜne w kasie i na 
rachunkach bankowych", a w pasywach - w pozycji "Zobowiązania krótkoterminowe wobec 
pozostałych jednostek - kredyty i poŜyczki". Obecnie jest prezentowana tylko część kredytu 
wykorzystana na ostatni dzień okresu sprawozdawczego.    
c) Nadpłaty zobowiązań i naleŜności były dotychczas prezentowane odpowiednio w pozycji 
"NaleŜności z tytułu dostaw i usług" i "Zobowiązania z tytułu dostaw i usług", obecnie są 
prezentowane odpowiednio w pozycji "NaleŜności inne" i "Zobowiązania inne".    
d) Prowizje bankowe dotychczas były wykazywane w rachunku zysków i strat w pozycji "Podatki 
i opłaty", obecnie są wykazywane w pozycji "Usługi obce".  
e) Depozyty prezentowane są w pozycji "Inne środki pienięŜne", a nie jak dotychczas w pozycji 
"Środki pienięŜne w kasie i na rachunkach bankowych"                                                                                                                                                                                                           
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 18 
 
Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych 
tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik 
finansowy i rentowność 
 
W prezentowanych sprawozdaniach finansowych nie dokonano korekt błędów podstawowych. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 19 
 
W przypadku występowania niepewności co do moŜliwości kontynuowania działalności, 
opis tych niepewności oraz stwierdzenie, Ŝe taka niepewność występuje, oraz wskazanie, 
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czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna 
zawierać równieŜ opis podejmowanych, bądź planowanych przez emitenta działań  
mających na celu eliminację niepewności 
 
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy załoŜeniu kontynuacji działalności 
gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności 
wskazujące na zagroŜenie kontynuowania przez Spółkę działalności. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 20 
 
W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego 
nastąpiło połączenie, wskazanie, Ŝe jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po 
połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia 
połączenia (nabycia, łączenia udziałów): 
- w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności 
spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w 
celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki 
przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej 
amortyzacji lub 
- w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu 
działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, 
wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, 
przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek 
za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia 
połączenia 
 
W badanym okresie nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 21 
 
W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w 
jednostkach podporządkowanych - metody praw własności – naleŜy przedstawić skutki, 
jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy 
 
Spółka nie posiada udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych. 
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 22 
 
JeŜeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w 
dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego naleŜy przedstawić 
podstawę prawną nie sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z 
danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji lub wyceny metodą praw własności, 
nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na 
wyŜszym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe 
wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych 
w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaŜy oraz 
przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z 
podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie oraz inne 
informacje jeŜeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 
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Spółka nie sporządzała skonsolidowanego sprawozdania finansowego w danym okresie 
obrotowym. 
Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niŜ wskazane powyŜej, wymaganych na 
podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w 
istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich 
zmian – naleŜy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego. 


