
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z 
DZIAŁALNOŚCI  

GRUPY OPTIMUS S.A.  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 

2006 rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WARSZAWA              16 PAŹDZIERNIKA 2006 



 
Grupa Kapitałowa Optimus S.A. 
Półroczne Skonsolidowane  Sprawozdanie Zarządu  
za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2006 

 

 

 2 

SPIS TREŚĆI 
 

INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ............................................................................................................................... 3 

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA GRUPY KAPITAŁOWEJ OPTIMUS S.A. W I PÓŁROCZU 2006 ROKU ....................................... 3 

RYNKI ZBYTU, ODBIORCY I DOSTAWCY……………………………………………………………………………………………………...10 

PERSPEKTYWY ROZWOJU………………………………………………………………………………………………………………………   12 

UMOWY ZNACZĄCE DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPIMUS S.A. .................................................................. 12 

ZMIANY W POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH LUB KAPITAŁOWYCH GRUPY ............................................. …………….13 

TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI: .................................................................................................................. 14 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ……………………………………………………………………………..14 

ZMIANY W STRUKTURZE KAPITAŁU AKCYJNEGO .............................................................................................................. 16 

AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WZA PODMIOTU DOMINUJĄCEGO     ……………………16 

UMOWY, W WYNIKU KTÓRYCH MOGĄ W PRZYSZŁOŚCI NASTĄPIĆ ZMIANY W PROPORCJACH POSIADANYCH AKCJI 
PRZEZ DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY I OBLIGATARIUSZY………………………………………………………………….16 

DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA GRUPY ................................................................................................................................... 17 

CZYNNIKI I ZDARZENIA NIETYPOWE MAJĄCE WPŁYW NA WYNIK W 2005 ROKU ........................................................... 17 

RÓŻNICE POMIĘDZY WYNIKAMI FINANSOWYMI, A WCZEŚNIEJ PROGNOZOWANYMI ................................................... 17 

PRZEWIDYWANA SYTUACJA FINANSOWA . INNE ASPEKTY FINANSOWE……………………………………………………………17 

CZYNNIKI RYZYKA I ZAGROŻENIA DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY……………………………………………………………………….18 

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ......................................................................................................................... 19 

OCENA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH .................................................................................. 20 

PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE ................................................................................................ 21 

 
BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH…………………………………………………………………………………………………….24 

 



 
Grupa Kapitałowa Optimus S.A. 
Półroczne Skonsolidowane  Sprawozdanie Zarządu  
za okres 1 stycznia do 30 czerwca 2006 

 

 

 3 

§ Informacje o Grupie Kapitałowej  
 
Grupa Kapitałowa OPTIMUS S.A. prowadzi działalność w zakresie produkcji i dystrybucji sprzętu komputerowego od 
grudnia 1988 roku. Od roku 1994 Podmiot dominujący jest strategicznym partnerem firm Microsoft i Intel. W tym samym 
roku, jako pierwsza Spółka sektora informatycznego w Polsce, OPTIMUS S.A. zadebiutował na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie. Po zmianach właścicielskich (sprzedaż pakietu przez poprzedniego właściciela R. Kluskę). 
Podmiot dominujący jako pierwsza polska firma publiczna przeprowadził „podział przez wydzielenie”, w ramach, którego 
działalność internetowa pozostała w Grupie Onet.pl S.A., a całość biznesu technologicznego została przeniesiona do 
obecnego OPTIMUS S.A. 
Od roku 1995 OPTIMUS S.A. posiada certyfikat jakości ISO 9002, a od roku 1997 - certyfikat ISO 9001. W roku 2003 
OPTIMUS S.A. uzyskał certyfikat jakości potwierdzający zgodność realizowanych procesów z wymaganiami 
znowelizowanej normy ISO 9001:2000, wydany przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). W czerwcu 2004 
Podmiot dominujący – Optimus S.A. otrzymał Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzający zgodność 
prowadzonych działań z wymaganiami norm: jakościowej (PN-EN ISO 9001:2001), środowiskowej (PN-EN ISO 
14001:1998) oraz z kryteriami WSK. Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje procesy projektowania, 
produkcji, sprzedaży i serwisowania komputerów osobistych i serwerów. Jednocześnie certyfikat potwierdza, że Podmiot 
dominujący – Optimus S.A. wdrożył i stosuje kryteria Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakresie obrotu 
z zagranicą. 
 
Od roku 2002 Podmiot dominujący - Optimus S.A. prowadzi restrukturyzację Grupy Kapitałowej mającą na celu 
zwiększenie przejrzystości Grupy i koncentrację na działalności podstawowej. 
 
Na dzień publikacji niniejszego raportu skład Grupy jest następujący: 
 
1. OPTIMUS S.A. – Podmiot Dominujący; 
2. OPTIbox Sp. z o.o. – udział OPTIMUS S.A. w kapitale zakładowym 100%; 
 
Ponadto w skład Grupy wchodzą jednostki, które podlegają konsolidacji metodą praw własności: Optimus Inrach Sp. z 
o.o. w Koszalinie, gdzie Optimus S.A. posiada 50% kapitału i 75% głosów na zgromadzeniu wspólników i nie uczestniczy 
w sprawowaniu kontroli nad Spółką, podobnie jak nad Spółką zależną od Optimus Inrach – TB Inrach Sp. z o.o. 
z siedzibą w Koszalinie, w której pośrednio posiada 25,5% kapitału i głosów oraz ZATRA S.A., gdzie Podmiot 
dominujący posiada 45% głosów. 
 
Konsolidacji nie podlegają także Spółki zagraniczne o zerowej wartości bilansowej – Optimus Holandia, SlovoOptimus 
oraz Optimus Koszyce na Słowacji - OPTIMUS S.A. nie sprawuje nad tymi spółkami kontroli, pomimo ze Spółki te 
zostały powołane do prowadzenia działalności dystrybucyjnej produktów Spółki, OPTIMUS S.A. od kilku lat nie prowadzi 
z nimi żadnej wymiany handlowej. W Grupie OPTIMUS są też Spółki: w trakcie postępowania likwidacyjnego – Optimus 
Systemy Sp. z o.o., Megabis S.A.; upadłościowego – Optimus Enterprise S.A, w zakres masy upadłościowej tej Spółki 
wchodzą udziały Spółki Eon Sp. z o.o., w której Optimus Enterprise posiada 99,76%; zgłoszone do upadłości 
Przedsiębiorstwo Optimus Sp. z o.o. Wszystkie te Spółki posiadają zerową wartość bilansową. 
 
Inwestycje w pozostałych jednostkach obejmują udziały w Kolei Gondolowej z siedzibą w Krynicy oraz Ogmios Systemos 
z siedzibą w Wilnie, gdzie Optimus S.A. posiada odpowiednio 0,10% oraz 11% kapitału. Wartość bilansowa tych 
udziałów wynosi zero. 
 
§ Działalność operacyjna Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A. w pierwszym półroczu 

2006 roku  
 
W pierwszej połowie roku 2006 większa część działalności Grupy Kapitałowej była skoncentrowana w Spółce 
Dominującej. 
 
Produkcja i sprzedaż sprzętu komputerowego stanowi trzon działalności Grupy kapitałowej od momentu powstania 
Optimus S.A. W pierwszej połowie 2006 roku Grupa systematycznie poszerzała swoją ofertę produktową i była 
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w czołówce firm wprowadzających nowości rynkowe. Kompleksowość oferty sprzętu komputerowego pozwoliła 
zaspokoić potrzeby poszczególnych grup klientów, a dbałość o wysoką jakość produktów przyczyniła się do umocnienia 
pozycji firmy w branży IT. 
Pod względem zyskowności rok 2006 nie należał dla Grupy do udanych, ponieważ Grupa poniosła stratę netto w wys. 
4 555 mln zł.  
 

Struktura Sprzedaży Grupy kapitałowej Optimus S.A. 
     I półroczu 2006

 Produkty i usługi 
70 806

 Towary 20 499

Towary Produkty i usługi

 
 Wartość sprzedaży 

W tys. zł I półrocze 2006 I półrocze 2005 
Towary 20 499 26 980 
Produkty i usługi 70 806 58 187 
Ogółem  91 305 85 167 

 

 

PRODUKTY I USŁUGI GRUPY KAPITAŁOWEJ OPTIMUS S.A. 

PRODUKTY OPTIMUS S.A.  

Główne linie produktów 
 
Komputery osobiste (desktopy) 
 
Linia OPTItech 

Seria OPTItech jest podstawową linia komputerów firmy OPTIMUS S.A., skierowaną do najbardziej dynamicznego 
i obiecującego rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Komputery tej serii są przeznaczone do pracy na typowych 
stanowiskach biurowych. OPTIMUS od lat odnosi sukcesy na tym rynku, a ich kluczem jest prawidłowe rozpoznanie 
potrzeb tej niezwykle wymagającej grupy odbiorców. Komputery OPTItech są w grupie najbardziej konkurencyjnych 
cenowo produktów skierowanych do rynku małych i średnich przedsiębiorstw, a jednocześnie oferują wysoką jakość. 
Dzięki zachowanym standardom projektowania i produkcji pod kontrolą systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 
komputery OPTIMUS OPTItech wyróżniają się wśród konkurencji niezawodnością i funkcjonalnością, a także długim 
okresem eksploatacji. Tak jak w przypadku wszystkich linii produktowych duży nacisk jest położony na to, by estetyka 
i nowoczesny wygląd komputerów OPTItech były zgodne z ich najwyższymi parametrami technicznymi. 
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Linia YOUNG 

Linia Young to seria komputerów dla użytkowników indywidualnych oraz dla tak zwanego rynku SOHO (małe biuro, biuro 
domowe). Z tego powodu zarówno portfel produktów w tej linii jak też poszczególne urządzenia są tak konstruowane, 
aby zapewnić komfort pracy przy bardzo szerokim spektrum zastosowań począwszy od nauki i zabawy, na 
zastosowaniach biurowych kończąc. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń pod marką OPTIMUS do ich 
produkcji są stosowane tylko komponenty o najwyższej, sprawdzonej jakości. Dodatkowo komputery OPTIMUS Young 
skutecznie konkurują jako produkty, w których wprowadzane są na rynek premierowe rozwiązania technologiczne. 
Użytkownicy mogą znaleźć w portfelu tej linii najbardziej wydajne komputery na rynku oparte o zaawansowane 
komponenty. Konsekwencją tego jest niezawodność, funkcjonalność oraz długi okres eksploatacji. W ślad za technologią 
idzie wygląd: nowoczesny i podkreślający walory produktu. 

Linia PRESTIGE 

Komputery serii Prestige są skierowane do rynku użytkowników instytucjonalnych. Są przeznaczone do pracy na 
stanowiskach biurowych w wymagającym środowisku korporacyjnego systemu IT. Komputery serii Prestige wyróżnia 
3 letnia gwarancja oraz bogata oferta opcji serwisowych, bogate zabezpieczenia sprzętowe i programowe, a także 
standardowo dołączane oprogramowanie do zarządzania przez sieć. W produkcji tej serii używane są jedynie 
komponenty najwyższej klasy, w tym stabilne rozwiązania firmy Intel, takie jak procesory, chipsety i karty sieciowe, 
szybkie dyski twarde i ergonomiczne peryferia a także sprawdzony system operacyjny Windows XP Professional SP2. 

Linia HYPERMEDIA 

OPTIMUS HyperMedia to uniwersalny komputer z pełni multimedialnym systemem operacyjnym Windows XP Media 
Center Edition. Komputery z linii HyperMedia przeznaczone są zarówno dla klientów szukających rozwiązania do nauki, 
pracy jak i rozrywki. Dzięki nowemu systemowi Microsoft Windows Media Center i nowej technologii Optimus 
HyperMedia użytkownik za pomocą tylko pilota może zarządzać wszystkimi multimedialnymi funkcjami urządzenia. 

Linia SPRINTER 

OPTIMUS Sprinter  to linia komputerów dla użytkowników indywidualnych ceniących sobie jakość i niezawodność za 
przystępną cenę. Linia Sprinter to komfort pracy przy bardzo szerokim spektrum zastosowań począwszy od nauki, pracy 
i zabawy. Podobnie jak w przypadku wszystkich urządzeń pod marką OPTIMUS do ich produkcji są stosowane tylko 
komponenty o najwyższej, sprawdzonej jakości. Konsekwencją tego jest niezawodność, funkcjonalność oraz długi okres 
eksploatacji. W ślad za technologią idzie wygląd: nowoczesny i podkreślający walory produktu. 

Linia SMART 

Smart to linia komputerów bez systemu operacyjnego lub z systemem operacyjnym innym niż Microsoft, stworzona 
z myślą o klientach, którzy chcą sami zadecydować o rodzaju systemu operacyjnego i sposobie licencjonowania. Są to 
odpowiedniki najbardziej popularnych konfiguracji linii OPTItech, Young io Prestige. 

Linia LCD PC 

Oferta komputerów LCD PC Optimus jest tworzona z myślą o wszystkich użytkownikach oczekujących od komputera 
jednocześnie: prezencji, funkcjonalności, oszczędności miejsca oraz ergonomii pracy. Dlatego odbiorcami tego produktu 
są firmy każdej wielkości gdzie sprzęt pracuje na stanowiskach średniego i wyższego szczebla, oraz w miejscach gdzie 
trzeba zrobić dobre wrażenie na klientach: kasa, recepcja, biuro obsługi, sala konferencyjna. Dzięki połączeniu w LCD 
PC najlepszych rozwiązań z rynku komputerów stacjonarnych i przenośnych i uzyskaniu produktu o nowoczesnym 
design w małej stylowej obudowie przekonuje coraz więcej użytkowników domowych do zakupu sprzętu tej klasy. 
Dodatkowym atutem jest opcja wbudowanej karty TV. Wkrótce trudno będzie wyobrazić sobie biuro obsługi klienta czy 
stanowisko menedżerskie bez komputera LCD PC. Właśnie w tym kierunku zmienia się zapotrzebowanie stacjonarnych 
stanowisk biurowych oraz wizerunek domowego komputera, a Optimus już od kilku lat dostarcza na rynek takie 
rozwiązania. 

NOTEBOOKI 

OPTIbook MM700G 12" 

Niespotykane połączenie najnowszych technologii mobilnych i multimedialnych, wraz ze zintegrowanym modułem 
dostępu do internetu UMTS/EDGE/GPRS/GSM. 

Notebook oparty jest na platformie Intel Centrino Duo (NAPA) i wyposażony w procesory Intel Core Duo. 

12"-calowa, panoramiczna matryca wykonana jest w technologii Glare, która zapewnia komfort pracy w każdych 
warunkach. 
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Ponadto notebook ma wbudowany moduł UMTS/EDGE/GPRS/GSM oraz kartę WiFi Intel 3945 abg, które pozwalają 
połączyć się z najszybszym dostępnym Internetem praktycznie w każdym miejscu. 

To unikalne rozwiąznie nie tylko gwarantuje niespotykaną swobodę pracy, ale rówienież daje o wiele większe możliwości 
zastosowań sprzętu - choćby przez pozostawione wolne gniazdo najnowszego standardu Express Card. 

OPTIbook M600DC 13" 

Notebook wykorzystujący technologię mobilną najnowszej generacji. Mowa tutaj o zastosowanie dwurdzeniowego 
procesora Intel Core Duo, mobilnego chipsetu Intel 945GM, oraz karty sieci bezprzewodowej Intel Pro Wireless 
3945ABG. Najnowszy notebook OPTIMUS posiada 13" szerokokątny wyświetlacz (WXGA 15:9, 1280 x 768) i waży 2,2 
kg. Standardowo będzie wyposażony w procesor Intel Core Duo T2400 (1,83 GHz, FSB 667MHz, c.2MB), 512MB 
pamięci DDR-2 (max 2GB), dwuwarstwową nagrywarkę DVD oraz 60GB dysk w standardzie Serial ATA. System 
graficzny obsługuje karta Intel GMA 950 128MB a korzystanie z multimediów ułatwia system operacyjny Microsoft 
Windows Media Center Edition.  

OPTIbook M600DC jest jednym z pierwszych notebooków na polskim rynku z 13" wyświetlaczem. Największą jego 
zaletą jest połączenie poręcznych gabarytów (316x224x32mm) i lekkości z olbrzymią wydajnością i mocą drzemiącą 
wewnątrz. Zastosowana 6-komorowa bateria pozwala na pracę do 3,5 godzin 

Optibook M 200W+ 

to lekki, elegancki model, wyposażony w panoramiczną matryce 14,1". 

Dwuwarstwowa nagrywarka DVD pozwoli zapisać dane w niemalże każdym formacie, a wbudowany czytnik kart pamięci 
pomoże w przegrywaniu zdjęć z aparatu cyfrowego. 

Dzieki swoim kompaktowym rozmiarom, zgrabnej i lekkiej konstrukcji, model ten doskonale nadaje się do pracy także 
poza biurem czy domem. 

Zastosowane w nim procesory Intel Celeron M, karta graficzna VIA 3D accelerator to solidne i sprawdzone rozwiązania, 
gwarantujące najwyższą jakość i wydajność na bardzo optymalnym poziomie. 

OPTIbook MX 200D+ 15" 

 to niespotykane połączenie sportowej wytrzymałości z wydajnością intelektu. Najnowsze technologie mobilne zostały 
zamknięte w aluminiowo-magnezowej obudowie odpornej na wstrząsy i upadek z wysokości do 1,5m. Specjalna 
klawiatura wytrzyma również niespodziewane zachlapanie poranną kawą czy wodą mineralną. Matryca o podwyższonej 
rozdzielczości (SXGA+, 1400x1050) zadowoli każdego użytkownika, a wbudowany port szeregowy zainteresuje osoby 
zajmujące się serwisowaniem, sterowaniem czy programowaniem urządzeń specjalistycznych oraz sprzętu 
przemysłowego. 

OPTIbook MX 200M 15.4" 

 to propozycja dla wszystkich poszukujących połączenia przystępnej cenowo z dającą lepszy punkt widzenia matrycą 
panoramiczną. Wydajny i energooszczędny procesor Celeron M wraz z pojemnym dyskiem i uniwersalnym napędem 
optycznym pracują w zgrabnej, poręcznej i lekkiej obudowie. Funkcjonalność rozszerza zamontowana w standardzie 
karta sieci bezprzewodowej. 

OPTIbook MX 200N 15.4" 

 to połączenie najnowszych technologii, wydajnych podzespołów o najwyższych parametrach wraz z dającą lepszy punkt 
widzenia matrycą panoramiczną. Zastosowanie mobilnej technologii Intel Centrino drugiej generacji to implementacja 
najnowszych odkryć i najwyższych parametrów dla wszystkich elementów konfiguracji notebooka : szybsza sieć 
bezprzewodowa, wydajna grafika nVidia GeForce Go, pamięci DDR-2 nowej generacji oraz przestrzenny dźwięk Azalia 
to wszystko na ultraszybkiej magistrali 533MHz.  

OPTIbook MM 200V+ 15.4" 

 to niespotykane dotąd w notebookach rozwiązanie opcji karty graficznej. Notebook został opracowany na specjalnej 
platformie wspierającej mobilną technologię Intel Centrino IIgiej generacji. Może działać na grafice 128MB połączonej 
z chipsetem Intel i915GM lub po instalacji specjalnego modułu pracować z kartą nVidia GeForce Go 6600 256MB. 
Pracując na baterii możemy zrezygnować z wydajności zewn. grafiki i wyłączając ją korzystać z karty Intel. Ponadto 
notebook oferuje liczne udogodnienia multimedialne : niezależny od syst. Operacyjnego odtwarzacz multimediów, do 
którego można dokupić pilota; notebook posiada również miejsce, aby wbudować adapter Bluetooth. Notebooki tej serii 
będą wyposażane w standardzie w kartę sieci bezprzewodowej i nagrywarkę DVD. 
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OPTIbook MM 600T 17"  

to przenośna platforma multimedialna, zaprojektowana do obsługi wszystkich znanych mediów cyfrowych w oparciu 
o najnowsze technologie dostępne dla komputerów przenośnych oraz system operacyjny Microsoft Windows Media 
Center Edition.Wprowadzenie OPTIbook M600T jest odpowiedzią na oczekiwania użytkowników, którzy zakupując 
komputer/notebook oczekują, aby był on centrum multimedialnym w domu, aby podłączony do nagłośnienia i odbiornika 
TV stał się zestawem kina domowego. OPTIbook M600T ma jednak przewagę nad nowoczesnymi komputerami 
stacjonarnymi tworzonymi z myślą o centrum domowej rozrywki - notebooka możemy zabrać w podróż, na wczasy, 
mając przy sobie w jednym: komputer z bezprzewodowym dostępem do Internetu i wbudowaną kamęrą, telewizor, 
cyfrowy magnetowid, odtwarzacz DVD oraz discman MP3/audio. Ponadto notebook posiada możliwość obsługi 
multimediów za pomocą pilota, ma wbudowany port szeregowy oraz uniwersalną zatokę, w której możemy umieścić 
nagrywarkę DVD, drugi dysk twardy lub drugą baterię. 

SERWERY 

Serwery serii VE (Value Edition) dedykowane są dla małych i średnich przedsiębiorstw ceniących doskonałą jakość za 
niewygórowaną ceną. Odpowiednia konfiguracja oraz zastosowane rozwiązania zapewniające wysoki poziom 
bezpieczeństwa danych tworzą idealne rozwiązanie dla firm poszukujących serwera do wielu zadań. 
Najpowszechniejsze zastosowania dla serwerów VE to podstawowe funkcje w małych sieciach komputerowych; serwer 
plików, serwer druku, podstawowe aplikacje sieciowe, przy czym w większości przypadków zadania te obsługiwane są 
jednocześnie na przez jeden serwer. 

Optimus Nserver VE105 G6 

Optimus Nserver VE105 G6 to ekonomiczny serwer zbudowany w oparciu  o najnowsze technologie. Możliwość 
instalacji dwurdzeniowego procesora Intel Pentium D oraz pamięci DDR2 667MHz daje niespotykaną dotychczas 
wydajność w klasie serwerów jednoprocesorowych. VE105 G6 to perspektywiczne rozwiązanie dla małych 
przedsiębiorstw zapewniające bezpieczeństwo i wydajność przy zachowaniu bardzo niskiego kosztu inwestycji. 

Optimus Nserver VE155 G3 

Optimus Nserver VE155 G3 to ekonomiczny, dwuprocesorowy serwer oparty na procesorach Intel® XeonTM 
z technologią Intel® Extended Memory 64 Technology. Platforma może być wyposażona nawet w procesory Intel Xeon 
Dual Core (Paxville) z podwójną pamięcią cache. Serwer, po zastosowaniu odpowiednich kontrolerów może pracować 
zarówno z dyskami SATA jak i SCSI. Możliwość wyboru pomiędzy kilkoma wersjami obudów tworzy niezwykle 
elastyczne rozwiązanie mogące sprostać szerokiemu wachlarzowi potrzeb. Nserver VE155 G3 to uniwersalna platforma, 
przeznaczona do realizacji szerokiego zakresu zadań przy relatywnie niskim koszcie inwestycji. 

Optimus Nserver VE200 G6 

Optimus Nserver VE200 G6 to jednoprocesorowa platforma zbudowana w oparciu o najnowsze technologie. Możliwość 
instalacji dwurdzeniowego procesora Intel Pentium D oraz pamięci DDR2 667MHz dają niespotykaną dotychczas 
wydajność w klasie serwerów jednoprocesorowych. Sterownik macierzowy pozwalający na konfigurację  RAID 5 
zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych zgromadzonych na dyskach SATA II.  VE200 G6 to serwer będący 
w stanie zapewnić najwyższy poziom wydajności i bezpieczeństwa pracy w małym przedsiębiorstwie. Opcjonalnie 
serwer można zbudować w obudowie Tower, co dodatkowo zwiększa możliwość rozbudowy oraz pozwala zamontować 
w szafie przemysłowej. 

Optimus Nserver VE205 G6 

Optimus Nserver VE205 G6 to jednoprocesorowa platforma zbudowana w oparciu o najnowsze technologie. Możliwość 
instalacji dwurdzeniowego procesora Intel Pentium D oraz pamięci DDR2 667MHz dają niespotykaną dotychczas 
wydajność w klasie serwerów jednoprocesorowych. VE205 G6 to serwer będący w stanie zapewnić najwyższy poziom 
wydajności i bezpieczeństwa pracy również dzięki wysokowydajnym dyskom SCSI. Opcjonalnie serwer można 
zbudować w obudowie Tower, co dodatkowo zwiększa możliwość rozbudowy oraz pozwala zamontować w szafie 
przemysłowej. 

Optimus Nserver VE230 G3 

Optimus Nserver VE230 G3 to najbardziej zaawansowana technologicznie platforma wśród serwerów dedykowanych dla 
MiŚP. Magistrala PCI-Express, pamięci DDR2 oraz procesory Intel® XeonTM z technologią Intel® Extended Memory 64 
Technology tworzą bardzo wydajne rozwiązanie dla małego i średniego biznesu, które sprawdzi się w najbardziej 
wymagających 32 i 64-bitowych aplikacjach. Serwer optymalizowany dla krytycznych zastosowań biznesowych, takich 
jak bazy danych czy obsługa aplikacji wspomagających zarządzanie firmą. Wybór serwera VE230 G3 to pewna 
inwestycja w rozwój przedsiębiorstwa. 
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Optimus Nserver VE260 G1 

Optimus Nserver VE260 G1 to platforma wykorzystująca najnowsze technologie z zakresu rozwiązań serwerowych. 
Dwurdzeniowe procesory Intel® XeonTM wspierające technologię wirtualizacji oraz dyski twarde SAS tworzą 
rozwiązanie o niespotykanej do tej pory wydajności w klasie serwerów SMB. Wsparcie dla technologii wirtualizacji 
otwiera nowe możliwości w wykorzystaniu serwera dla potrzeb dla małego i średniego biznesu. Serwer optymalizowany 
dla krytycznych zastosowań biznesowych, takich jak bazy danych czy obsługa aplikacji wspomagających zarządzanie 
firmą. 

Optimus Nserver VE400 G6 

Serwer serii VE (Value Edition), dedykowany dla dostawców internetu (ISP) oraz firm oferujących outsourcing 
w obszarze aplikacji (ASP). Przemysłowa obudowa o wyskości 1U pozwala na oszczędność miejsca, a cztery kieszenie 
HDD typu Hot Swap nie ograniczają możliwości rozbudowy platformy. Optimus Nserver VE400 G6 to jednoprocesorowa 
platforma zbudowana w oparciu o najnowsze technologie. Możliwość instalacji dwurdzeniowego procesora Intel Pentium 
D oraz pamięci DDR2 667MHz dają niespotykaną dotychczas wydajność w klasie serwerów jednoprocesorowych. 
Serwer występuje w wersji SATA oraz SCSI. Sterownik macierzowy SATA pozwalający na konfigurację RAID 5 
zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych zgromadzonych na dyskach SATA II. Wersja SCSI to bardzo 
szybkie i niezawodne dyski twarde oraz zintegrowany kontroler sprzętowy RAID. 

Optimus Nserver VE460 G1 

Optimus Nserver VE460 G1 to platforma produkowana w obudowie przemysłowej RACK 1U wykorzystująca najnowsze 
technologie z zakresu rozwiązań serwerowych. Dwurdzeniowe procesory Intel® XeonTM wspierające technologię 
wirtualizacji oraz dyski twarde SAS tworzą rozwiązanie o niespotykanej do tej pory wydajności w klasie serwerów SMB. 
Wsparcie dla technologii wirtualizacji otwiera nowe możliwości w wykorzystaniu serwera dla potrzeb dla małego 
i średniego biznesu. Nserver VE460 G1 tworzy idealne rozwiązanie do budowy zintegrowanych systemów  klastrowych 
o dużej mocy obliczeniowej przy relatywnie niskim koszcie inwestycji. 

SERWERY KORPORACYJNE 

SerwerLE270G3 

SerwerLE270G3 to platforma czteroprocesorowa posiadająca całą gamę cech podnoszących niezawodność, funkcje 
oszczędzania energii oraz zaawansowane mechanizmy zarządzania i monitoringu pozycjonują ten serwer jako idealne 
rozwiązanie dla centrów departamentowych i dużych oddziałów terenowych. Duża elastyczność konfiguracji, bogactwo 
wyposażenia opcjonalnego (RAID, Fibre Channel) oraz najnowsze rozwiązania techniczne zapewniają bezpieczeństwo 
inwestycji na długi okres. Serwery te posiadają duże możliwości konfiguracji i dopasowania do potrzeb klienta, tanie 
moduły High-End (RAID i Fibre Channel), zaawansowane technologie (memory RAID, memory Hot Swap, PCI Hot Plug). 
Serwer jest oferowany w obudowie  wolnostojacejTower. 

SerwerLE470G3 

Serwer LE470G3 jest serwerem czteroprocesorowym posiadającym całą gamę cech podnoszących niezawodność, 
funkcje oszczędzania energii oraz zaawansowane mechanizmy zarządzania i monitoringu pozycjonują ten serwer jako 
idealne rozwiązanie dla centrów departamentowych i dużych oddziałów terenowych. Duża elastyczność konfiguracji, 
bogactwo wyposażenia opcjonalnego (RAID, Fibre Channel) oraz najnowsze rozwiązania techniczne zapewniają 
bezpieczeństwo inwestycji na długi okres. Serwery te posiadają dużą gęstość upakowania, zaawansowane technologie 
(memory RAID, memory Hot Swap, PCI Hot Plug), duże możliwości konfiguracji i dopasowania do potrzeb klienta, tanie 
moduły High-End (RAID i Fibre Channel). Serwer oferowany jest w przemysłowej obudowie typu RACK. 

Server ME240G5 

Model kontynuujący rozwój rodziny serwerów opartych o innowacyjną architekturę 64-bitową firmy Intel. Wykorzystuje 
procesor Intel® Itanium® 2 oraz jest przygotowany do obsługi kolejnych generacji procesorów 64-biowych IA-64. 
Przeznaczony do aplikacji obsługujących hurtownie danych, systemy wspomagania decyzji. Mocą obliczeniową 
przewyższa wiele serwerów opartych o procesory 64-bitowe w architekturze RISC. Podstawowy serwer wolnostojący 
(z konwersją do Rack) przeznaczony dla średnich i dużych firm sektora bankowego, przemysłu, dostawców Internetu. 
Server ME240G5 może być wyposażony w dyski SATA albo dyski SCSI. Dwa procesory Intel® Xeon™ oraz możliwość 
rozbudowy pamięci aż do 16GB zapewniają zapas wydajności na długie lata pracy 

NServer ME250G4 

NServer ME250G4 ma imponujące możliwości rozbudowy. Serwer może być wyposażony w 16GB pamięci operacyjnej 
DDR2 i aż 3TB pojemności dyskowej. Opcjonalnie, możliwa jest także wymiana kart PCI w czasie pracy (Hot Plug PCI). 
Serwer wolnostojący (z konwersją do Rack) przeznaczony dla średnich i dużych firm sektora bankowego, przemysłu, 
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dostawców Internetu. Mechanizmy ochrony pamięci, rozbudowane i elastyczne zarządzanie, PCI Hot Plug, maksymalnie 
10 dysków SCSI i 3TB pojemności, 16GB pamięci. 

Server ME420G4 

OPTIMUS Server ME420G4 posiada trzy dyski SATA (o całkowitej maksymalnej pojemności 1.2TB!!!) lub SCSI 
(o pojemności całkowitej 0.9TB), dwa procesory Intel® Xeon™, 16GB pamięci oraz dwa sloty na karty rozszerzeń, 
dopełniają całości serwera znakomicie dopasowanego do infrastruktury rozwijającego się przedsiębiorstwa. Serwer Rack 
1U przeznaczony dla średnich i dużych firm sektora bankowego, przemysłu, dostawców Internetu. Mechanizmy ochrony 
pamięci, rozbudowane i elastyczne zarządzanie, duże możliwości konfiguracji (pamięć DDR lub DDR2, dyski SATA lub 
SCSI). 

NServer ME440G4 

OPTIMUS NServer ME440G4 może być wyposażony w sześć dysków wewnętrznych SCSI lub SATA, co pozwala na 
uzyskanie pojemności dyskowych do 2.4TB!!! Unikalną cechą serwera jest możliwość wyposażenia go w aż 6 kart 
rozszerzeń, co typowe jest dla serwerów o zdecydowanie większych rozmiarach, zwykle wolnostojących. Mechanizmy 
ochrony pamięci, rozbudowane i elastyczne zarządzanie, duże możliwości konfiguracji (pamięć DDR2, dyski SATA lub 
SCSI). Aż 6 slotów rozszerzeń (PCI-X lub PCI-Express) to główne cechy tego serwera. 

USŁUGI SERWISOWE 

Usługi serwisowe stanowią istotną część działalności Grupy. Podmiot dominujący jako producent świadczy usługi 
serwisu naprawczego własnych produktów, oraz autoryzowane usługi naprawcze wykonywane na rzecz innych 
producentów. 

W ramach wprowadzonej na początku tego roku nowej strategii serwis Podmiotu Dominującego – Optimus S.A. uległ 
całkowitej reorganizacji. Wbrew wcześniejszym planom (marzec-maj 2006) o outsourcingu usług serwisowych, Podmiot 
Dominujący podjął decyzję o pozostawieniu serwisu fabrycznego w strukturach Optimus SA. Jak ogólnie wiadomo 
sposób działania i organizacji serwisu jest swojego rodzaju „wizytówką” producenta sprzętu i jako wartość dodana do 
produktu niejednokrotnie determinuje decyzje Klientów o wyborze sprzętu tego lub innego producenta - dlatego na ten 
proces położony został przez Podmiot Dominujący szczególny nacisk. Przeprowadzona reorganizacja polegała na 
stworzeniu nowej struktury, mającej na celu zwiększenie przejrzystości zachodzących w serwisie procesów, wdrożony 
został nowy system informatyczny wspomagający zarządzanie serwisem, a cały dział zyskał nową siedzibę - został 
przeniesiony do nowoczesnej i profesjonalnie wyposażonej (system klimatyzacji, zabezpieczenia antystatyczne) hali, 
w której dawniej miała miejsce produkcja komputerów. Aktualnie wraz z magazynami (części zamiennych 
i przejściowym) zajmuje powierzchnię prawie 1000 m2. Przyjęcie i wysyłka towarów są realizowane przez profesjonalnie 
zorganizowany punkt logistyczny zlokalizowany w magazynie głównym. Kontakt z klientem odbywa się przez Centrum 
Obsługi Użytkowników – komórkę, która zatrudniając wysokiej klasy specjalistów odpowiada za zarządzanie zleceniami 
reklamacyjnymi, weryfikuje zgłoszenia, dokonuje wstępnej diagnozy, generuje w systemie zlecenia serwisowe, udziela 
pomocy technicznej. Komórka obsługuje zarówno zlecenia typu carry In, jak on site realizowane samodzielnie, jak za 
pośrednictwem kilkudziesięciu partnerów serwisowych na terenie całego terytorium RP. 

Aktualne możliwości obsługi zgłoszeń serwisowych (gwarancyjnych, usługowych, i świadczonych dla innych 
producentów) przez Serwis Centralny Podmiotu dominującego – Optimusa S.A. kształtują się na poziomie 3500-4000 
zleceń miesięcznie, ale możliwości techniczne i logistyczne centrum serwisowego oraz duże rezerwy lokalowe pozwalają 
na szybkie nawet kilkukrotne zwiększenie ilości obsługiwanych zgłoszeń. 

Po przeprowadzonej reorganizacji jakość i szybkość świadczonych usług znacznie się polepszyła, to jednak nie 
wszystko. Oprócz utrzymania obsługi na najwyższym poziomie Serwis Podmiotu dominującego – Optimus S.A. w nowym 
otwarciu, ma ambitne plany rozwojowe – w oparciu o nowe możliwości lokalowe, doświadczoną kadrę techniczną 
i zarządzającą – będzie dążyć do rozszerzenia zakresu świadczonych usług, w szczególności do podjęcia współpracy 
w zakresie napraw gwarancyjnych z innymi, nowymi producentami sprzętu informatycznego. Optimus S.A. jako Podmiot 
dominujący w Grupie kapitałowej zamierza również wprowadzić szereg zmian w serwisowym programie partnerskim, 
które oprócz uproszczenia zasad współpracy dla aktualnych i nowych Partnerów, umożliwią zarówno Grupie jak i jego 
Partnerom udział w dużych projektach informatycznych, obejmujących oprócz dostawy sprzętu, również jego obsługę na 
miejscu u klienta. 
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§ Rynki zbytu, odbiorcy i dostawcy  
 
Rynek Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) 
 
Grupa kapitałowa Optimus S.A. koncentruje się na rynku małych i średnich przedsiębiorstw, dążąc do utrzymania 
dynamiki wzrostu sprzedaży rozwiązań dla MŚP. Podmiot dominujący - Optimus S.A. w swojej strategii sprzedażowej 
kładzie silny nacisk na ten segment, nie tylko aby powiększyć udziały rynkowe, ale przede wszystkim w celu uzyskania 
jak najwyższych marż na sprzedaży swoich produktów. 
 
Dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw powstały specjalne, dedykowane linie serwerów i komputerów stacjonarnych. 
Portfolio produktów dedykowanych na rynek MŚP uzupełniają nowoczesne komputery klasy LCD, notebooki, terminale 
oraz monitory. 
 
Ścisła współpraca z Partnerami Handlowymi jest niezbędna w celu osiągnięcia sukcesu na rynku MŚP. Podmiot 
dominujący - OPTIMUS S.A. systematycznie organizuje szkolenia dla Partnerów oraz wspólne akcje promocyjne 
kierowane do tego rynku. Spółka wspiera Partnerów w przetargach do firm z sektora MŚP oraz przy organizowaniu 
lokalnych akcji promocyjnych, imprez i targów czy prezentacji bezpośrednio u klienta. 
 
W świetle rosnącej konkurencyjności oraz zauważalnej dominacji sprzedaży sieciowej cechującej się odpowiednim 
powtarzającym się standardem wystroju i obsługi, stało się niezbędnym – dla wzmocnienia pozycji marki Optimus – 
budowanie odpowiedniego wizerunku sklepów, w których klient będzie miał styczność z najwyższą technologią, jaką 
oferuje firma Optimus SA. Projekt zakłada utworzenie sieci salonów firmowych (na bazie istniejących placówek) pod logo 
Optimus S.A. o odpowiednim standardzie obsługi i dostępie do pełnej oferty firmy Optimus S.A. oraz do najnowszych 
rozwiązań z obszaru IT. Celem i ideą projektu „ Salony Firmowe” jest zbudowanie sieci salonów firmowych Optimus SA 
opartej o zasady franchisingu. 
 
Klienci Strategiczni  
 
W I półroczu 2006 Podmiot Dominujący – Optimus S.A. intensyfikował swoje działania również w sektorze klientów 
instytucjonalnych, sektorze korporacyjnym, bankowym i mundurowym. Na wartość sprzedaży miała wpływ realizacja 
dostaw sprzętu komputerowego w wymienionych sektorach.  
 
Sukcesem zakończyła się realizacja w I półroczu dostawy sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej dla 
Partnera strategicznego Banku BPH. Kontrakt ten realizował Partner Handlowy  Podmiotu dominującego - firma 
WASKO. Intensyfikacja sprzedaży w sektorze bankowym była dla Podmiotu dominującego – Optimus S.A. celem na rok 
2006. I półrocze to również czas podpisania umowy na realizację serwisu pogwarancyjnego Systemu Wspomagania 
Dowodzenia w Komendzie Miejskiej Policji w Łodzi. Niestety w związku z przesunięciami planowanych zakupów resortu 
edukacji, zakupy w tym sektorze w I półroczu roku 2006 są niższe od planowanych. Liczymy jednak, iż II półrocze 
przyniesie zwiększenie sprzedaży w tym sektorze.  

DYSTRYBUCJA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH, SPRZĘTU PERYFERYJNEGO 

Dystrybucja komponentów, akcesoriów i sprzętu peryferyjnego stanowi znaczną część przychodów Podmiotu 
dominującego – Optimus S.A. Za dystrybucję w Optimus S.A. odpowiada Dział Komponentów, który prowadzi sprzedaż 
za pośrednictwem partnerów handlowych i platformy Internetowej. Podstawową ofertę z zakresu komponentów stanowią 
płyty główne, karty graficzne, urządzenia optyczne, dyski twarde oraz pamięci komputerowe. Urządzenia peryferyjne 
znajdujące się w ofercie OPTIMUS S.A. to przede wszystkim monitory i drukarki.  
 
Dzięki bardzo dobrej współpracy ze światowymi dostawcami podzespołów do budowy komputerów OPTIMUS S.A. jest 
w stanie zapewnić swoim odbiorcom ofertę wysokiej jakości. 
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W zakresie dystrybucji komponentów i peryferii komputerowych OPTIMUS S.A. współpracuje ze znanymi producentami 
takimi jak: APC, A-Open, Apacer, Epson, Fideltronik, Giga-Byte, GigaCube, Hitachi, HP, Kingston Technology, Lexmark, 
Lestar, LG, Logitech, Maxtor, Microsoft, Micro-Star, Samsung, Sapphire, Seagate, Seiko, Sony, Orvaldi, Targus, 
Western Digital. 

USŁUGI Z ZAKRESU UTRZYMANIA I OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO RYNKU B2B 

Prowadzeniem usług z zakresu utrzymania i obsługi elektronicznego rynku B2B zajmuje się w Grupie Xtrade S.A. Spółka 
została zarejestrowana w marcu 2001. Udziałowcami firmy są: OPTIMUS S.A. (57,97%), BRE Bank S.A. (24,9 %), 
Commerce One (8,65 %) oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (8,48%).  
 
W drugim kwartale br. wyniku prowadzonych od marca 2006 negocjacji Zarząd Optimus S.A podpisał z Capital Partners 
S.A. Przedwstępną Umowę Sprzedaży Akcji firmy Xtrade S.A. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Optimus S.A. na 
rzecz Capital Partners S.A 2.946.915 akcji zwykłych imiennych Spółki Xtrade S.A. po cenie 0,15 zł za jedną akcję.  
Zapisy przedwstępnej umowy nakładają na Capital Partners S.A. zobowiązanie do dodatkowego nabycia pozostałych 
w posiadaniu Optimus S.A. akcji Xtrade S.A. w ilości 3.888.585, po tej samej cenie za jedna akcję, w przypadku nie 
nabycia tych akcji przez podmioty wskazane w umowie przez Capital Partners S.A., do których Optimus S.A. zwróci się 
z wezwaniem do ich nabycia. 
Rada Nadzorcza Podmiotu dominującego Optimus S.A. wyraziła zgodę na dokonanie przez Zarząd Optimus S.A. zbycia 
6.835.500 sztuk akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda, stanowiących łącznie 
57,97% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki Xtrade S.A. za cenę 0,15 zł za 
akcję na rzecz spółki Capital Partners S.A. lub podmiotów wskazanych przez Capital Partners S.A.  oraz zaakceptowała 
wyjaśnienia Zarządu dotyczące zasadności zbycia akcji posiadanych przez Optimus S.A. w Spółce Xtrade S.A. oraz 
wynegocjowaną cenę sprzedaży akcji, na którą wpływ mają wyniki działalności rynkowej Spółki Xtrade S.A.  

DZIAŁALNOŚĆ OPTIBOX SP. Z O.O. – SPRZEDAŻ SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO 

Spółka OPTIbox Sp. z o.o. rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2004 roku. Podmiot dominujący, czyli OPTIMUS S.A. 
ma w niej 100% udziałów. Projekt stworzenia Spółki OPTIbox Sp. z o.o., który powstał przy współpracy takich partnerów 
OPTIMUSA jak Intel, Microsoft, Epson i Logitech, ma bardzo istotny wpływ na postrzeganie marki „OPTIMUS” na rynku 
detalicznym. Dzięki niemu OPTIMUS S.A. znalazł się w gronie firm prezentujących i sprzedających sprzęt komputerowy 
w galeriach handlowych czynnych 7 dni w tygodniu. 
 
Obecnie funkcjonują dwa punkty sprzedaży: w Galerii Mokotów w Warszawie oraz CH Blue City również w Warszawie. 
Prezentowane są tam najbardziej zaawansowane technologicznie produkty OPTIMUS SA; między innymi notebooki, 
desktopy, akcesoria i urządzenia peryferyjne. 
Spółka rozpoczęła współpracę z firmą Profit system Sp. z o.o. w zakresie przygotowania spójnego systemu 
franszyzowego dla stoisk Optibox i salonów firmowych Optimus. Zarząd spółki podpisał również umowę partnerską 
z firmą Targus w zakresie oferowania produktów tej firmy na stoiskach Optibox.  
Wspólnie z Optimus S.A. rozpoczęto prace nad uruchomieniem nowoczesnego sklepu internetowego, do czego 
zachęciły m.in. sukcesy ofert Optibox w portalu Allegro.pl, a także zmodyfikowano stronę internetową Spółki. 
W II kwartale 2006 w Radzie Nadzorczej Optibox Sp. z o.o. zasiedli nowi członkowie – Pani Anna Rokicińska, Pan Piotr 
Lewandowski.  
 
Za I półrocze 2006 OPTIbox Sp. z o.o. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 908 tyś zł i poniosła stratę netto 
w wys. 19 tys. zł. Wielkość aktywów ogółem OPTIbox Sp. z o.o na koniec czerwca 2006 roku zamknęła się kwotą 726 
tys zł. W zakresie struktury pasywów, kapitały własne stanowiły 41,46 % kapitałów ogółem a zobowiązania i rezerwy 
stanowiły 58,54 % kapitałów ogółem.  
 
§ Perspektywy rozwoju 
 
Grupa Kapitałowa Optimus S.A. w ciągu ostatniego półrocza 2006 praktycznie zrealizowała założenia przyjęte na ten 
okres w zakresie wolumenu sprzedaży, natomiast Grupie nie udało się zamknąć I półrocza 2006 dodatnim wynikiem 
finansowym. Optimus S.A. sukcesywnie zwiększał swój udział w rynku. Również w kolejnych okresach Optimus S.A. 
będzie starał się poszerzać rynki sprzedaży i zwiększać swój udział w rynku koncentrując się w szczególności na 
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wzroście sprzedaży notebooków. Wszystkie działania zmierzające do osiągnięcia tego celu będą pod ścisłą kontrolą 
finansową tak, aby Spółka mogła równocześnie przynosić zyski.  
 
Bardzo ważnym elementem w strategii Podmiotu dominującego - Optimus S.A. w pierwszym półroczu 2006 była zmiana 
modelu biznesowego zakładająca przeniesienie montażu komputerów do firmy zewnętrznej. Jako partnera do montażu 
Zarząd Optimus S.A. wybrał firmę ZATRA SA. ze Skierniewic. Liczący się producenci komputerów przenoszą bowiem 
swoją działalność produkcyjną najczęściej do Chin. Jako Spółka polska Optimus S.A. uznał, że mimo silnej konkurencji 
Spółka jest w stanie dalej rentownie produkować na rynku lokalnym. Wszystkie kluczowe obszary związane z produkcją, 
stanowiące wartość dodaną OPTIMUS S.A., takie jak: product management, czyli zespół projektowy odpowiedzialny za 
skład i wybór komponentów czy pozycjonowanie na rynku, jak i grupa badawczo-laboratoryjna, czyli zespół ludzi działu 
badań i rozwoju oraz dział zakupów, pozostaną w Optimus S.A. 
 
Firma ZATRA S.A. posiada natomiast dużą elastyczność, jeśli chodzi o koszty produkcji i montażu. ZATRA S.A. ma 
wieloletnich kontrahentów typu GE czy Schneider. Nie bez znaczenia jest także lokalizacja zakładu – czyli centralna 
Polska, co obniża koszty transportu. ZATRA S.A. ma również właściwe zaplecze i budynki, które mają kubaturę 
i architekturę typowo produkcyjną. Właścicielem linii produkcyjnej będzie w dalszym ciągu Podmiot dominujący – 
Optimus S.A.  Zarząd Optimus S.A. jest przekonany, że jakość produkowanego sprzętu będzie taka sama jak w Nowym 
Sączu, a nie wyklucza, że może być ona nawet lepsza. 
 
Zarząd OPTIMUS S.A. nie zmierza natomiast sprzedawać budynków biurowo-administracyjnych i produkcyjnych 
w Nowym Sączu będących własnością Spółki. Obiekty te będą wynajmowane, a w obiektach tych realizowany będzie 
między innymi projekt  Centrum Badawczo -Rozwojowo-Edukacyjne tworzone przy współpracy z Wyższą Szkołą 
Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, z którą OPTIMUS S.A. podpisał list intencyjny. 
 

§ Umowy znaczące dla działalności Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A.  
 

§ 23.02.2006 Podmiot dominujący - Optimus S.A. podpisał umowę z Komendą Główną Policji. Podpisana umowa 
jest kolejnym dowodem na budowanie pozycji firmy na rynku IT. Umowa została zawarta na okres 3 lat 
z możliwością przedłużenia na okres kolejnych dwóch lat, a jej wartość wynosi 3’815’856 pln netto.  

§ 29.03.2006 zawarcie dwóch umów ze Spółką ZATRA S.A, które weszły w życie z dniem 01.04.2006 roku. 
Przedmiotem pierwszej umowy jest najem powierzchni magazynowych i biurowych, przedmiotem drugiej 
umowy jest świadczenie usług magazynowych. Zawarcie powyższych umów jest konsekwencją realizacji przez 
Podmiot dominujący - Optimus S.A. nowej strategii, której zasadniczym elementem było zawarcie w dniu 
24.01.2006 roku ze Spółką ZATRA S.A. umowy o współpracy dotyczącej montażu sprzętu komputerowego, 
o czym Optimus S.A. informował w komunikacie nr 11/2006 z dnia 24.01.2006 roku. Zawarcie wyżej 
wspomnianych umów stanowi wykonanie zobowiązania wynikającego z ww. umowy o współpracy z dnia 
24.01.2006. Umowa najmu oraz umowa o świadczenie usług magazynowych zawarte zostały na okres 
obowiązywania umowy o współpracy z ZATRA S.A.,o której mowa powyżej, z tym, że każda ze stron może 
rozwiązać umowy z zachowanie 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Z tytułu umowy najmu Optimus S.A. 
będzie płacił czynsz najmu za metr kwadratowy powierzchni. Z tytułu o świadczenie usług magazynowych 
Optimus S.A. będzie płacił stałe miesięczne wynagrodzenie.  

§ 21.04.2006 Zarząd Podmiotu dominującego - Optimus S.A. podpisał dwie umowy. Pierwsza - została zawarta 
z firmą NTT System Sp. z o.o. a jej przedmiotem jest sprzedaż komponentów komputerowych oraz sprzętu 
komputerowego. Wartość umowy wynosi 4’000’000,00 pln netto. Druga umowa została zawarta z Ogólnopolską 
Fundacją Edukacji Komputerowej, a jej przedmiotem jest sprzedaż sprzętu komputerowego. Wartość umowy 
wynosi nie mniej niż 10’827’100,00 pln netto.  

 
§ 01.06.2006 OPTIMUS S.A. i Internet Group S.A. podpisały umowę handlową zapewniającą posiadaczom  

Internetu nowy styl komunikowania. Przedmiotem podpisanej umowy jest świadczenie wzajemnych usług 
handlowych dotyczących usługi pod nazwą HaloNet. Telefonia internetowa HaloNet to funkcjonalne, proste, 
wygodne i oszczędne rozmowy telefoniczne z Polską i ze Światem, dzięki wykorzystaniu  technologii telefonii 
internetowej - VoIP (Voice over Internet Protocol). Optimus S.A. będzie standartowo wyposażać swoje 
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komputery w systemy telekomunikacyjne HaloNet, które umożliwią użytkownikowi dzwonienie poprzez Internet. 
Połączenia między użytkownikami tak skonfigurowanych komputerów Optimusa lub telefonów VoIP są 
bezpłatne. Klienci płacą tylko za połączenia z tradycyjnym telefonami lub telefonami komórkowymi. Połączenia 
te są jednak zdecydowanie tańsze niż gdyby korzystali z tradycyjnej telefonii (np. od 0,07 zł/minutę połączenia 
w rozmowach na telefony stacjonarne, i od 0,65 złotych /minutę połączenia w rozmowach na telefony 
komórkowe). 

 
§ 30.06.2006 roku Podmiot dominujący - Optimus S.A. podpisał z Bankiem BPH SA Aneks numer XIV do umowy 

kredytowej z dnia 30 listopada 2000. Aneks dotyczy przedłużenia okresu kredytowania w wielocelowej linii 
kredytowej do dnia 29 września 2006 z możliwością dodatkowego przedłużenia do 30 listopada 2006 oraz 
przyjęcia harmonogramu spłat.  

 
§ 20.09.2006 zawarte zostały trzy Umowy Nabycia Akcji Xtrade S.A. z siedzibą w Warszawie. Łącznie zbywane 

aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości, ponieważ stanowią powyżej 20% kapitału zakładowego 
spółki Xtrade S.A. Środki ze sprzedaży akcji Xtrade S.A. Spółka Optimus S.A. przeznaczy na zasilenie kapitału 
obrotowego Spółki i wzmocnienie bieżącej działalności.  
Na mocy zawartych umów:  
1. Spółka Capital Partners S.A. nabyła od Spółki Optimus S.A. 2.946.915 akcji zwykłych imiennych Spółki 
Xtrade S.A. o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja, za cenę 0,15 zł za jedną akcję tj. za łączną kwotę 
442.037,25 zł. Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi 
emitenta, a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa. Aktywa stanowią 24,99% 
w kapitale zakładowym Xtrade S.A.  
2. Spółka STI S.A. z siedzibą w Warszawie nabyła od Spółki Optimus S.A. 2.946.915 akcji zwykłych imiennych 
Spółki Xtrade S.A. o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja, za cenę 0,15 zł za jedną akcję tj. za łączną kwotę 
442.037,25 zł. Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi 
emitenta, a zbywającymi aktywa  
i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa. Nabyte aktywa stanowią 24,99% w kapitale zakładowym Xtrade 
S.A.  
3. Pan Michał Suflida nabył od Spółki Optimus S.A. 941.670 akcji zwykłych imiennych Spółki Xtrade S.A. 
o wartości nominalnej 4,00 zł każda akcja, za cenę 0,15 zł za jedną akcję tj. za łączną kwotę 141.250,50 zł. Nie 
wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, 
a zbywającymi aktywa i osobami zarządzającymi zbywającymi aktywa. Nabyte aktywa stanowią 7,99% 
w kapitale zakładowym Xtrade S.A. 

§  
§ Zmiany w powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Grupy 
 

§ Pozyskanie nowego inwestora strategicznego 
W wyniku nowej emisji akcji Optimus SA, Michał Dębski, nowy inwestor strategiczny Spółki, stał się właścicielem 
29,36% akcji OPTIMUSA.  
 
§ Zakup udziałów w skierniewickiej Zatrze przez Optimus SA  
W dniu 19 czerwca 2006 doręczona została do Spółki podpisana umowa nabycia 54.000 sztuk akcji imiennych serii 
A w kapitale zakładowym Spółki “Zatra” Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach, stanowiących 45 % udziałów 
w kapitale zakładowym spółki Zatra S.A. i dających taką samą liczbę głosów na Walnym Zgromadzeniu 
Akcjonariuszy Spółki Zatra S.A., za łączną cenę 3.900.000 złotych (słownie złotych: trzy miliony dziewięćset 
tysięcy). Zakup udziałów w skierniewickiej Zatrze otworzył przed Optimusem możliwość budowy silnej bazy 
logistycznej, o dużym potencjale i dogodnie zlokalizowanej. 
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§ Zwołanie NWZA i podjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału w Optimus SA 
W dniu 20 września 2006 Zarząd Spółki Optimus Spółka Akcyjna podjął uchwałę, na mocy której zwołał 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 3 listopada 2006, o godz. 16.00, 
w Warszawie przy ulicy Jana Pawła II nr 15, z porządkiem obrad obejmującym:  
1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;  
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania 
uchwał;  
4) Przyjęcie porządku obrad;  
5) Wybór komisji skrutacyjnej,  
6) Podjęcie uchwały w przedmiocie dochodzenia od byłych członków Zarządu Spółki i byłych członków Rady 
Nadzorczej Spółki roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych Spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru;  
7) Podjęcie uchwały w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 39.852.324 
(słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery) złote w drodze 
emisji nie więcej niż 39.852.324 (słownie: trzydzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta 
dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy 
w drodze oferty publicznej, dematerializacji papierów wartościowych, zmiany § 9 ust. 1 Statutu oraz upoważnienia 
Rady Nadzorczej Spółki do zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Spółki;  
8) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. 

 
§ Transakcje z podmiotami powiązanymi 
 
Z podmiotami powiązanymi Optimus S.A. jako Podmiot Dominujący  realizował standardowe transakcje handlowe. 
 
W okresie sprawozdawczym Optimus S.A. nie zawierał transakcji, których wartość przekraczałaby kwotę 500 tys. euro 
i które odbiegałyby od typowych transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej na warunkach 
rynkowych. 
 
§ Informacje dotyczące Zarządu i Rady Nadzorczej  

SKŁAD ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

ZMIANY Z SKŁADZIE ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 

10-go lipca 2006 odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podmiotu dominującego – Optimus S.A. 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej i jednocześnie powołało 
nową Radę Nadzorczą, w skład której weszli:  
 
§ Rada Nadzorcza 
Michał Dębski Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Krzysztof Michniowski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Tomasz Kuba Holly Członek Rady Nadzorczej  
Michał Meller Członek Rady Nadzorczej  
Paweł Cyran Członek Rady Nadzorczej  

§ Zarząd 
Piotr Lewandowski  Prezes Zarządu 
 
Również 10-go lipca 2006 odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Podmiotu dominującego. – Optimus S.A. 
Przedmiotem posiedzenia było dokonanie zmian w składzie Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 
o powołaniu Piotra Lewandowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu, Dyrektora Generalnego Spółki Optimusa SA 
i Michała Lorenca na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. 
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W dniu 13 lipca 2006 Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie odwołania dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu 
Spółki Pana Michała Lorenca. Od dnia 1 września 2005 do dnia 10 lipca 2006 Pan Michał Lorenc pełnił funkcję Prezesa 
Zarządu, Dyrektora Generalnego OPTIMUS SA, z dniem 10 lipca 2006 na mocy uchwał Rady Nadzorczej został 
powołany na funkcję Wiceprezesa Zarządu.  

W dniu 9 sierpnia 2006 akcjonariusze Spółki Zbigniew Jakubas, Multico Sp.z o.o,Multico Press Sp.z o.o.,IPACO Sp.z 
o.o. złożyli pozew o ustalenie nieistnienia uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 10 lipca 
2006., wraz  z ewentualnym żądaniem stwierdzenia nieważności uchwał. 

INFORMACJA O WYNAGRODZENIACH WYPŁACONYCH OSOBOM ZARZĄDZAJĄCYM I NADZORUJĄCYM 

Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku dla Rady Nadzorczej w spółce OPTIMUS S.A. w okresie od 
01.01.2006 do 30.06.2006, wyniosło 58 tys. zł. Wynagrodzenie, łącznie z wynagrodzeniami z zysku Zarządu OPTIMUS 
S.A. w tym samym okresie, wyniosło 328 tys. zł.  

UMOWY ZOBOWIĄZUJĄCE OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, NADZORUJĄCYCH I OSÓB Z NIMI POWIĄZANYCH  

Według informacji posiadanych przez  Podmiot dominujący - Optimus S.A., na 16.10.2006 osoby zarządzające lub 
nadzorujące Podmiot Dominujący lub ich współmałżonkowie, krewni i powinowaci do drugiego stopnia, przysposobieni 
lub przysposabiający oraz inne osoby, z którymi są oni powiązani osobiście, nie posiadały żadnych udzielonych przez 
Spółkę lub podmioty od niej zależne lub z nią powiązane niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek lub innych umów 
zobowiązujących do świadczeń na rzecz Spółki lub podmiotów od niej zależnych i stowarzyszonych. 

POZOSTAŁE TRANSAKCJE Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI I NADZORUJĄCYMI 

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły transakcje z osobami zarządzającymi i nadzorującymi. 

AKCJE PODMIOTU DOMINUJĄCEGO W POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH  

Imię i nazwisko osoby nadzorującej/zarządzającej Ilość akcji na dzień 30 czerwca 2006 roku 
Michał Dębski 3’900’000 
Andrzej Franków 96’106 
Rafał Pawłowski 10’000 
Przemysław Gdański 1’800 

 
W dniu 28.03.2006 Pan Andrzej Franków , Członek Rady Nadzorczej Optimus S.A. nabył od swojej spółki zależnej – 
“Rampa” Sp z o.o. 27.300 akcji po cenie 7.40 za akcję. 
W dniu 24 maja 2006 Pan Andrzej Franków sprzedał 7.388 akcji Optimus S.A. po cenie 7,65 PLN za akcję oraz nabył 
7388 akcji Optimus S.A. po cenie 7,50 PLN za akcję. 
W dniu 8 czerwca 2006 Pan Andrzej Franków sprzedał 37.315 akcji Optimus S.A. po cenie 7,70 PLN za akcję.  
W dniu 12 czerwca 2006 Pan Andrzej Franków nabył 37.315 akcji Optimus S.A. po cenie 7,30 PLN za akcję.  
W dniu 13 czerwca 2006 Pan Andrzej Franków sprzedał 20.000 akcji Optimus S.A. po cenie 6,55 PLN za akcję. 
W dniu 16 czerwca 2006 Pan Michał Dębski nabył w drodze subskrypcji prywatnej 3.900.000 akcji Optimus S.A. po cenie 
1 PLN za akcję.  
 
Pozostali Członkowie Zarządu oraz pozostali Członkowie Rady Nadzorczej Optimus S.A. nie posiadali akcji Optimus 
S.A. lub jednostek powiązanych. 
 

§ Informacje odnośnie przestrzegania w Grupie Kapitałowej Optimus S.A. Zasad 
Ładu Korporacyjnego. 

 
Zgodnie z raportem bieżącym nr 44/2006 z dnia 13.07.2006, Podmiot dominujący – Optimus S.A. oświadczył, że Zarząd 
i jego organy przestrzegają „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2006” w zakresie określonym z załączonym do 
oświadczenia dokumencie.  
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Spółka zadeklarowała, że nie przestrzega Zasady Nr 20 dotyczącej niezależności połowy członków Rady Nadzorczej, 
Zasady Nr 24 dotyczącej publicznego udostępniania informacji o osobistych, faktycznych i organizacyjnych 
powiązaniach członka Rady Nadzorczej z określonym akcjonariuszem. Ponadto Spółka zadeklarowała częściowe 
przestrzeganie Zasady Nr 28 – Rada Nadzorcza Spółki nie powołała komitetów audytu i wynagrodzeń, oraz Zasady 
Nr 43 – Rada Nadzorcza Spółki nie powołała komitetu audytu, a zatem wybór biegłego rewidenta jest dokonywany bez 
jego rekomendacji.   
 
§ Zmiany w strukturze kapitału akcyjnego  
 
W pierwszym półroczu 2006 miała miejsce zmiana w wysokości kapitału Podmiotu dominującego – Optimus S.A. 
i zmiana w strukturze. W wyniku nowej emisji akcji OPTIMUS Michał Dębski, nowy inwestor strategiczny Spółki, stał się 
właścicielem 29,36% akcji OPTIMUSA.  
 
§ Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu 

Akcjonariuszy Podmiotu Dominującego 
 
W okresie od 1 stycznia 2006 do dnia publikacji niniejszego raportu nastąpiły wymienione niżej zmiany w stanie 
posiadania akcji Podmiotu dominującego przez największych akcjonariuszy: 
W okresie od 1 stycznia 2006 do dnia publikacji niniejszego raportu nastąpiły następujące zmiany w stanie posiadania 
akcji Podmiotu dominującego przez największych akcjonariuszy: 
 
W dniu 16 czerwca 2006 Pan Michał Dębski nabył w drodze subskrypcji prywatnej 3’900’000 akcji Optimus S.A. po cenie 
1 PLN za akcję 
 
Na dzień publikacji niniejszego raportu akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% głosów na WZA Optimus S.A. są: 
 

Akcjonariusz Rodzaj akcji Ilość akcji Udział w kapitale 
akcyjnym  

Ilość głosów Udział głosów 
na WZA  

Michał Dębski zwykłe na 
okaziciela 

3.900.000 29,36% 3.900.000 29,36 

Zbigniew Jakubas 
wraz ze spółkami zależnymi 

zwykłe na 
okaziciela 

1.882.394 14,17% 1.882.394 14,17 

Ogółem  13.284.108  13.284.108  
 
§ Umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach 

posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy  
 
W ramach kapitału docelowego Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2003 upoważniło Zarząd Podmiotu 
dominującego – Optimus S.A. do emisji 7.038.081 akcji Spółki. Zgodnie z pierwotnym planem miały się odbyć trzy 
emisje. Pierwsza miała posłużyć na spłatę bieżących zobowiązań oraz powiększenie kapitału obrotowego, druga emisja 
miała być zabezpieczeniem, w przypadku niekorzystnego dla Spółki rozstrzygnięcie spraw podatkowych, natomiast 
III emisja w zależności od potrzeb Spółki miała zostać zrealizowana do 30 czerwca 2006. Powyższe upoważnienie 
zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia obowiązywało do dnia 30 czerwca 2006.  
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§ Działalność finansowa Grupy Kapitałowej Optimus S.A. 

GWARANCJE BANKOWE 

Gwarancje bankowe 
 
Na dzień 30 czerwca 2006 Podmiot dominujący wydał gwarancje bankowe na łączna kwotę 4.594 tys. zł. Są to 
gwarancje: 

• zabezpieczające płatności wobec dostawcy firmy Intel International BV na kwotę 900 tys. USD, 
• zabezpieczenie płatności należności celno-podatkowych wobec Izby Celnej w Krakowie na kwotę 300 tys. zł, 
• zabezpieczające dobre wykonanie kontraktu w zakresie serwisu gwarancyjnego dostarczonego sprzętu w PZU 

S.A. na kwotę 500 tys. zł, 
• zabezpieczające płatności wobec dostawcy PTK Centertel na kwotę 250 tys. zł 
• zabezpieczające ewentualne roszczenie spółki Grupa Onet.pl S.A. na kwotę 699 tys. zł  

 
Kredyty i pożyczki 
 
W pierwszym półroczu 2006 Podmiot dominujący korzystał z kredytu denominowanego w złotych w ramach przyznanej 
linii kredytowej wielozadaniowej zgodnie z umową zawartą z BPH S.A. z siedzibą w Krakowie w dniu 30 listopada 2000 
i późniejszymi aneksami. Linia kredytowa posiada limit w wysokości 15 mln zł i może być wykorzystywana do udzielania 
gwarancji bankowych (na dzień 30 czerwca 2006 wykorzystanie linii w formie gwarancji bankowych wynosiło 3.895 tys. 
zł) oraz jako kredyt w rachunku bieżącym. Zgodnie z umową i aneksem termin spłaty kredytu przypada na 29 września 
2006 w całości łącznie z odsetkami. Podmiot dominujący zwrócił się do Banku o prolongatę spłaty pożyczki do dnia 
30 listopada 2006. Oprocentowanie kredytu jest oparte o średni Wibor 1 M powiększony o marżę banku. 
 
Zabezpieczenie kredytu stanowi: umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie zapasów znajdujących się w posiadaniu 
Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, hipoteka kaucyjna do kwoty 6.022 tys. zł na nieruchomościach 
w Nowym Sączu, ul Nawojowska 118, weksel własny in blanco. 
 
§ Czynniki i zdarzenia nietypowe mające wpływ na wynik w I półroczu 2006 roku 
 
Zarząd Optimus S.A. jako Podmiotu Dominującego nie stwierdza nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik Grupy 
Kapitałowej Optimus S.A. w I półroczu 2006. 
 
§ Różnice pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie, a wcześniej 

prognozowanymi wynikami  
 
W I półroczu 2006 Podmiot dominujący - Optimus S.A. nie publikował oficjalnych prognoz finansowych. 
 
§ Przewidywana sytuacja finansowa. Inne aspekty finansowe 
 
Za pierwsze półrocze 2006 Podmiot dominujący –  Optimus S.A. zamknął Rachunek Przepływów Pieniężnych dodatnim 
saldem w wysokości 0,2 mln zł. Na moment sporządzania sprawozdania finansowego (wrzesień 2006) Podmiot  
dominujący wykorzystuje linie kredytowe uzyskane u swoich dostawców w ramach kredytu kupieckiego oraz linię 
kredytową w Banku BPH, a sytuacja finansowa Podmiotu jest stabilna. Zarząd Podmiotu dominującego przewiduje, że 
na sytuację finansową Optimus S.A. znaczący wpływ będzie miało utrzymanie linii kredytowej w banku BPH lub 
pozyskanie nowej linii kredytowej w innym banku w ramach kredytu obrotowego. Nie jest wykluczone, że dla celów  
finansowania większych projektów biznesowych, w drugim półroczu 2006 firma będzie ubiegała się o dodatkowe kredyty 
obrotowe w instytucjach finansowych na poziomie 15 – 20 mln zł. Brak możliwości pozyskania w/w dodatkowych 
środków finansowych na działalność operacyjną może być czynnikiem hamującym wzrost przychodów ze sprzedaży 
w Grupie kapitałowej Optimus S.A. i ograniczać jej rozwój w najbliższych latach. Zarząd Podmiotu zamierza podjąć 
starania, aby pozyskać dodatkowe finansowanie działalności Podmiotu m.in. poprzez emisję obligacji, czy emisję nowej 
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serii akcji Optimus SA. W tym celu Zarząd Podmiotu zwołał na dzień 3 listopada 2006 Nadzwyczajne Walne 
Zgromadzenie, na którym podejmowane będą uchwały dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego Optimus SA. 
 
W dniu 15 lutego 2006 Podmiot dominujący - Optimus S.A. wystąpił z pozwem przeciwko Skarbowi Państwa 
o odszkodowanie z tytułu szkód poniesionych przez Optimus S.A. w wyniku błędnych decyzji organów skarbowych 
dotyczących podatku VAT za lata 1998 – 1999, uchylonych wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 
23 listopada 2003. 
Niesłuszne decyzje organów skarbowych spowodowały, że Spółka Optimus S.A. poniosła znaczną szkodę, między 
innymi z tytułu utraconych przychodów i marż oraz kosztów związanych bezpośrednio z prowadzeniem sporów 
podatkowych. Wartość dochodzonego odszkodowania wynosi 35.650.600 zł. W ocenie Zarządu roszczenia Optimus 
S.A. są zasadne. Wystąpienie na drogę sądową jest konsekwencją decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie 
odmawiającej zapłaty odszkodowania. 
 
§ Czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności Grupy 
 
Na działalność Grupy kapitałowej Optimus S.A. ma zasadniczo wpływ ogólna sytuacja polityczno -gospodarcza w Polsce 
oraz sytuacja na rynku IT, na których Grupa działa i realizuje swoje przychody. 
 
Sytuacja makroekonomiczna Polski, niestety nadal nie jest stabilna. Niektóre wielkości ekonomiczne, takie jak deficyt 
budżetowy, czy stopa bezrobocia, utrzymują się nadal na zbyt  wysokim poziomie.  
 
Obserwuje się wzrost sprzedaży w Polsce nie tylko na rynku notebooków, ale również na rynku desktopów i serwerów. 
Największy wpływ na sprzedaż desktopów i serwerów w pierwszym półroczu 2006 miały projekty edukacyjne 
realizowane w ramach przetargów ogłaszanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, dzięki którym nastąpił 
dynamiczny wzrost sprzedaży. Poza wyżej wymienionym sektorem, w pierwszym półroczu 2006 praktycznie nie 
realizowano żadnego większego projektu czy też przetargu na dostawę sprzętu komputerowego. Dlatego też opóźnienia 
w ogłaszaniu kolejnych przetargów przez sektor mogą mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej 
Optimus S.A. w roku 2006. 
 
Istnieje również ryzyko stosowania cen dumpingowych przez jedną lub kilka firm. Należy się również liczyć z możliwością 
uzyskania przez konkurencję rozwiązań technologicznych istotnych dla dalszego rozwoju tego rynku, do których Grupa 
nie będzie miała dostępu. Duże koncerny zagraniczne dysponują również większymi zasobami środków, co pozwala im 
na prowadzenie bardziej agresywnej polityki handlowej i promocyjnej (wyższe wydatki na reklamę, dłuższe terminy 
płatności dla odbiorców, itp.). Istnieje więc możliwość osłabienia pozycji Grupy kapitałowej Optimus S.A. w określonych 
segmentach i w rezultacie pogorszenia wyników. Podejmowane są działania, które mają za zadanie przygotowanie na to 
zagrożenie, wśród których najważniejsze to koncentracja na segmentach działalności, w których pozycja konkurencyjna 
Podmiotu dominującego jest najmocniejsza, poszukiwanie nowych rynków zbytu, outsourcing produkcji, powiększanie 
zakresu usług i produktów oraz nawiązywanie i umacnianie współpracy ze strategicznymi partnerami. 
Istnieje również ryzyko, iż dostawcy Podmiotu dominującego - często liderzy poszczególnych segmentów branży 
komputerowej, kontrolujący znaczące części ogólnoświatowego rynku - są w stanie narzucić specyficzne warunki 
współpracy, co docelowo może spowodować trudności zaopatrzeniowe w Grupie. 
 
29 sierpnia 2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd podjęła decyzję o wykluczeniu akcji Podmiotu Dominującego - 
Optimus S.A. z obrotu na rynku regulowanym od dnia 1 grudnia 2006 i nałożeniu na Podmiot kary w wysokości 500 tys. 
zł. Decyzja KPWIG jest sankcją za opóźnienia w informowaniu rynku na temat ważnych wydarzeń w Optimus. 
Podmiotowi Dominującemu – Optimus S.A. przysługuje prawo do odwołania się od decyzji KPWiG. Zarząd Podmiotu 
Dominującego informuje o zamiarze odwołania się od decyzji KPWiG uważając, że decyzja jest nieadekwatna do 
popełnionych uchybień. Z kolei 20 września 2006 Podmiot Dominujący – Optimus S.A. złożył do Komisji Nadzoru 
Finansowego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
wydaną w dniu 29 sierpnia 2006 (DIA/S/4761/15/06). 
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W związku z powyższą sytuacją w dniu 30 sierpnia 2006 GPW w Warszawie zawiesiła obrót akcjami OPTIMUS S.A. 
Obrót akcjami Optimus S.A. jest zawieszony do dnia wydania ostatecznej decyzji przez Komisję Nadzoru Finansowego.  
 
§ Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy 
 
Zarządzanie zasobami finansowymi Grupy koncentruje się w dwóch obszarach: 
• zarządzanie majątkiem finansowym, 
• zarządzanie bieżącymi aktywami i pasywami oraz ryzykiem finansowym. 
 
Optimus S.A. na bieżąco zarządza płynnością realizując politykę maksymalizacji bezpieczeństwa przepływów 
finansowych oraz monitoruje sytuację w zakresie należności i zobowiązań dążąc do terminowego wywiązywania się 
z zaciągniętych zobowiązań finansowych i jednocześnie optymalizując ich koszty.  
 
W przypadku realizacji przez Optimus S.A. dużych kontraktów  na poziomie 20 – 30 mln zł, mogą pojawiać się w Spółce 
przejściowe problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań w stosunku do dostawców krajowych i zagranicznych. 
Zarząd Podmiotu Dominującego - Optimus S.A. zamierza rozwiązać ten problem poprzez pozyskanie dodatkowych 
źródeł finansowania w instytucjach finansowych udzielających kredytów obrotowych, poprzez podwyższenie dla 
OPTIMUS S.A. limitów kredytu kupieckiego przyznawanego przez dostawców, jak również poprzez ograniczenie 
udzielanych przedpłat i poprawę ściągalności własnych należności. 
 
Rozszerzenie działalności przez OPTIbox Sp. z o.o. również wymagało będzie pozyskania nowych środków 
finansowych. Na dzień sporządzania niniejszego raportu Zarząd Podmiotu dominującego – Optimus S.A. nie przewiduje 
podwyższania kapitału zakładowego spółki OPTIbox Sp. z o.o. 
 
Sposoby zabezpieczenia ryzyka płynności 
 
Płynność bieżąca Podmiotu dominującego jest prognozowana w horyzoncie 3-miesięcznym oraz na bieżąco 
monitorowana. Analiza płynności opiera się na zestawieniu planowanych przychodów i wydatków związanych z bieżącą 
działalnością gospodarczą, wydatków inwestycyjnych oraz innych wpływów i płatności pojawiających się incydentalnie. 
Prognoza płynności przedsiębiorstwa bazuje na danych z systemu finansowo-księgowego oraz planach budżetowych. 
Analizie i kontroli podlega wysokość dostępnych środków w ramach posiadanych przez spółkę linii kredytowych, 
w konfrontacji z potrzebami finansowymi w horyzoncie rocznym. W ramach prognozowania i zarządzania płynnością, 
kontroli podlegają zmiany majątku obrotowego netto, a także poziomy współczynników rotacji składników majątku 
obrotowego – rotacja zapasów należności i zobowiązań.  
 
Sposoby zabezpieczenia ryzyka kursowego 
 
Zarządzanie ryzykiem kursowym stanowi bardzo istotny element w zarządzaniu finansami Podmiotu dominującego, 
którego specyfika wynika z dużej wartości zakupów realizowanych w imporcie, jak również, w mniejszym stopniu, 
sprzedaży eksportowej. Optimus S.A. zabezpiecza się przed ryzykiem kursowym wykorzystując dostępne instrumenty 
zabezpieczające. Dobór tych instrumentów uzależniony jest od sytuacji panującej na rynku walutowym, tak aby 
efektywność stosowanych zabezpieczeń była jak największa. Zabezpieczanie się przed ryzykiem kursowym odbywa 
dwutorowo – odrębnie zabezpieczana jest pozycja walutowa wynikająca z bieżącej działalności operacyjnej i odrębnie 
zabezpieczane są duże kontrakty handlowe.  
 
Ryzyko stopy procentowej 
 
Podmiot dominujący będzie korzystał z krótkoterminowego kredytu bankowego dla finansowania części składników 
majątku obrotowego – zapasów oraz należności, co może niekorzystnie wpływać na osiągane wyniki, z uwagi na 
wahającą się wysokość oprocentowania kredytów. Ryzyko stopy procentowej każdorazowo rośnie, gdy na rynku pojawi 
się tendencja i przesłanki ku wzrostowi stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej maleje, gdy na rynku pieniężnym 
panuje tendencja spadku stóp procentowych. Ryzyko stopy procentowej w Optimus S.A. wyraża się poprzez możliwość 
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niedopasowania cen sprzedawanych towarów i produktów do kosztu finansowania zapasu magazynowego lub 
należności powstających w wyniku sprzedaży. Wzrost ryzyka stopy procentowej związany jest z czynnikami 
makroekonomicznymi polskiej gospodarki, szczególnie sytuacją finansów publicznych oraz różnicą w oprocentowaniu 
waluty krajowej i walut obcych. Stałemu monitoringowi podlegają czynniki mogące wpływać na wzrost stóp 
procentowych.  
 
§ Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych  
 
Wszystkie nowe projekty Podmiotu dominującego Optimus S.A. poddawane są szczegółowej analizie z punktu widzenia 
ich efektywności oraz ryzyka. Środki finansowe, które będą konieczne do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych 
w drugim półroczu 2006, będą pozyskiwane z bieżącej działalności operacyjnej, kredytów bankowych oraz od partnerów  
strategicznych, z którymi Optimus S.A. będzie realizował poszczególne przedsięwzięcia inwestycyjne. 
 
W przypadku projektów inwestycyjnych ich realizacja będzie zawsze uzależniona od możliwości sfinansowania tych 
przedsięwzięć.  
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§ Podstawowe wielkości ekonomiczno-finansowe  
 
SKONSOLIDOWANY BILANS Grupy Kapitałowej OPTIMUS S.A. 
na dzień 30 czerwca 2006 
 
   30.06.2006  31.12.2005  30.06.2005 
   000' PLN  000' PLN  000' PLN 
Aktywa trwałe        
Wartości niematerialne   384  1 039  1 860 
Rzeczowe aktywa trwałe   9 463  10 108  10 689 
Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych    3 900  -  - 
Inne aktywa finansowe    20  20  20 
   13 767  11 167  12 569 
Aktywa obrotowe        
Zapasy   13 896  21 903  13 926 
Należności handlowe oraz pozostałe należności   23 969  38 285  22 367 
Inne aktywa finansowe    14  56  52 
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty   926  9 151  2 843 
   38 805  69 395  39 188 
        
Aktywa razem   52 572  80 562  51 757 

        
Kapitał własny        
Kapitał podstawowy   13 284  9 384  9 384 
Kapitał zapasowy    75 531  75 531  75 531 
Zysk (strata) z lat ubiegłych   (64 195)  (57 597)  (57 597) 
Zysk netto okresu obrotowego   (4 328)  (6 598)  (2 678) 
Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu 
dominującego 

  20 292  20 720  24 640 

Udziały akcjonariuszy mniejszościowych   (37)  190  689 
Razem kapitały własne   20 255  20 910  25 329 
        
Zobowiązanie długoterminowe        
Rezerwy długoterminowe   -  21  20 
Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego   863  1 039  1 300 
   863  1 060  1 320 
        
Zobowiązania krótkoterminowe        
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe 
zobowiązania   18 459  56 426  17 101 
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych   1 083  5  59 
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu 
finansowego   -  379  376 
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe   9 638  78  7 528 
Rezerwy krótkoterminowe   2 274  1 704  44 
   31 454  58 592  25 108 
Pasywa razem   52 572  80 562  51 757 

 
Suma bilansowa Grupy Kapitałowej Optimus S.A. na 30 czerwca 2006 wyniosła 52,6 mln zł. 
Udział aktywów trwałych w sumie bilansowej wyniósł 26,19 %, a aktywów obrotowych 73,81 %. Grupa odnotowała 
w pierwszym półroczu 2006 wzrost sumy bilansowej o 1,57 % w porównaniu z pierwszym półroczem 2005. Należności 
handlowe oraz pozostałe należności Grupy wzrosły o 7,16 % w porównaniu do pierwszego półrocza 2005 ( 22 367 mln zł 
w pierwszym półroczu 2005 do 23 969 mln zł pierwszym półroczu 2006) natomiast zapasy spadły o 0,22% (13 926 mln zł 
w pierwszym półroczu 2005 do 13 896 mln zł w pierwszym półroczu 2006).  
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Na koniec pierwszego półrocza 2006, w pasywach Grupy, kapitały własne stanowiły 38,53 % sumy bilansowej.  
Kapitał podstawowy stanowił w pierwszym półroczu 2006 65,58 % kapitałów własnych, natomiast kapitały pozostałe 
stanowiły 34,42 %. 
W pierwszym półroczu 2005 kapitał podstawowy stanowił 37,05 % kapitałów własnych, natomiast kapitały pozostałe 
stanowiły 62,95 %. 
Zwiększył się udział kapitału podstawowego w kapitale własnym Spółki. 
 
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GRUPY KAPITAŁOWEJ OPTIMUS S.A. 
za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2006 do 30 czerwca 2006 
 
   30.06.2006  30.06.2005 
   000' PLN  000' PLN 
Działalność kontynuowana      
Przychody ze sprzedaży   91 305  85 167 
Koszt własny sprzedaży    (85 541)   (78 074) 
Zysk (strata) brutto na sprzedaży   5 764  7 093 
Koszty sprzedaży    (5 690)   (6 180) 
Koszty ogólnego zarządu    (2 803)   (3 701) 
Pozostałe przychody operacyjne   260  1 286 
Pozostałe koszty operacyjne    (1 819)   (362) 
Zyski (straty) z inwestycji   320  212 
Zysk (strata) na działalności operacyjnej    (3 968)   (1 652) 
Koszty finansowe - netto    (585)   (1 296) 
Zysk (strata) przed opodatkowaniem    (4 553)   (2 948) 
Odroczony podatek dochodowy    (2)   (16) 
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej    (4 555)   (2 964) 
      
Przypisany:      
Akcjonariuszom jednostki dominującej    (4 328)   (2 678) 
Udziałowcom mniejszościowym    (227)   (286) 

   (4 555)  (2 964) 
Zysk (strata) na jedną akcję      
Zwykły    (0,33)   (0,29) 
Rozwodniony    (0,26)   (0,16) 

  
W pierwszym półroczu 2006 przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Grupę Kapitałową wyniosły 91,3 mln zł i były 
o 7,21 % wyższe niż w pierwszym półroczu 2005 (85,2. mln zł). Przychody te zostały przede wszystkim wypracowane 
przez Podmiot Dominujący, czyli Optimus S.A (98,83 %), na spółki zależne przypadał tylko 1,17 % uzyskanych 
przychodów ze sprzedaży. 
 
Marża na sprzedaży uzyskana przez Grupę Kapitałową w pierwszym półroczu 2006 wyrażona jako procent od sprzedaży 
wynosiła 6,31% (5,8 mln zł do 91,3 mln zł), co stanowi pogorszenie w stosunku do pierwszego 2005, kiedy wskaźnik ten 
wynosił 8,33 % (7,1 mln zł do 85,2 mln zł). 
 
Pod względem zyskowności pierwsze półrocze 2006 nie należał dla Grupy do udanych, ponieważ został on zakończony 
przez Grupę stratą netto w wys. 4,4 mln zł przypadającą dla Akcjonariuszy jednostki dominującej. Jeśli uwzględnić stratę 
netto przypisaną udziałowcom mniejszościowym w wys. 0,2 mln zł, to całkowita strata netto Grupy z działalności 
kontynuowanej za pierwsze półrocze 2006  wynosi 4,6 mln zł. 
Jednym z powodów tego, iż Grupa nie uzyskała zadowalającego wyniku w pierwszym półroczu 2006 były koszty 
amortyzacji licencji, poniesione przez spółkę zależną - Xtrade S.A.  
 
Koszty sprzedaży Grupy w I półroczu 2006 wynosiły 5,7 mln zł i były o 7,93% niższe od analogicznych kosztów za 
pierwsze półrocze 2005 (6,2 mln zł).  
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Koszty ogólnego zarządu Grupy Kapitałowej w pierwszym półroczu 2006 kształtowały się na poziomie 2,8 mln zł były 
o 24,26% niższe w stosunku do pierwszego półrocza 2005 (3,7 mln zł). Udział kosztów ogólnego zarządu Grupy 
w przychodach ze sprzedaży w pierwszym półroczu 2006 wynosił 3,07 % co stanowi poprawę w stosunku do pierwszego 
półrocza 2005 kiedy wskaźnik ten wynosił 4,35 %. 
 
Na stratę netto Grupy Kapitałowej w pierwszym kwartale 2006 wpłynęły również poniesione przez Podmiot Dominujący 
pozostałe koszty operacyjne w wys. 1,8 mln zł spowodowane głównie utworzeniem rezerwy w pierwszym półroczu 2006, 
w związku z toczącym się postępowaniem cywilnym z powództwa syndyka masy upadłości Optimus Enterprise S.A., 
w którym wartość przedmiotu sporu wynosi 1.000 tys. zł., OPTIMUS S.A. utworzyła na ten cel rezerwę w wysokości 
1.000 tys. zł.  
Kolejna rezerwa, w wysokości 500 tys. zł., została utworzona  z tytułu kary pieniężnej nałożonej przez KPWiG w dniu 
29 sierpnia 2006 za niewykonanie oraz nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych przez OPTIMUS S.A. 
wynikających z Ustawy o ofercie publicznej. Powyższa decyzja KPWiG nie jest prawomocna, a Spółka w dniu 
20 września 2006 złożyła w trybie odwoławczym do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o ponowne rozpatrzenie 
sprawy. 
 
W obszarze pozostałych przychodów operacyjnych Grupy za pierwsze półrocze 2006 (1,8 mln zł) zostały one głównie 
wygenerowane przez Podmiot Dominujący (1,8 mln zł).  
 
Ogółem Grupa Kapitałowa zamknęła pierwsze półrocze2006 stratą na działalności operacyjnej w wys. 4,0 mln zł, co przy 
kosztach finansowych netto na poziomie 0,6 mln zł dało stratę netto z działalności kontynuowanej w wys. 4,6 mln zł. 
 
Saldo przepływów finansowych Grupy Kapitałowej za pierwsze półrocze 2006 było dodatnie i wynosiło - 8,2. mln zł. 
 
§ Badanie sprawozdań finansowych  
 
Sprawozdania finansowe Podmiotu Dominującego za rok 2005 badane były przez Moore Stephens Smoczyński 
i partnerzy Sp. Z o.o. na podstawie umowy zawartej w dniu 1 września 2005. Wynagrodzenie za przegląd i badanie 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2005 wynosiło 60 tys zł. Ponadto OPTIMUS S.A. 
pokrywał wydatki, które ponosił podmiot uprawniony do badania sprawozdań w wys. 10 tys. zł. 
 
W dniu 18 sierpnia 2006 została zawarta umowa z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań firmą Moore 
Stephens Smoczyński i Partnerzy Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na przegląd półrocznego jednostkowego 
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego według stanu na 30 czerwca 2006 oraz na badanie rocznego 
jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego według stanu na 31 grudnia 2006 . 
 
Zgodnie z zawartą umową oraz aneksem do umowy łączne wynagrodzenie za przegląd i badanie sprawozdań 
jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych i rocznych wynosi 75 tys. zł  
 
Umowa została zawarta na jeden rok. 
 
Sprawozdanie finansowe spółki zależnej Xtrade S.A. za rok 2005 było badane przez audytora Kamiński i Wspólnicy 
Biegli Rewidenci i Konsultanci Podatkowi Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 
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