
QUMAK-SEKOM SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Warszawie

Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 7.777.156 akcji 
Qumak-Sekom S.A., w tym:

- 2.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I wartości nominalnej 1 zł każda,

- 5.277.156 Akcji należących do NFI Magna Polonia S.A.

Emisja Akcji serii I dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej 2.000.000 
sztuk.

W związku z Akcjami Serii I w Krajowym Depozycie zostaną zarejestrowane Prawa Do Akcji Serii I. 

Ponadto na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań:

- od 2.000.000 do 2.500.000 Akcji Serii I,

- od 2.000.000 do 2.500.000 praw do Akcji Serii I,

- 7.050.082 akcji istniejących Spółki.

Akcje Serii I oraz Akcje należące do NFI Magna Polonia S.A. („Akcje Oferowane”) oferowane są 
w następujących transzach:

- 1.500.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych,

- 6.277.156 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą i będzie jednakowa dla obu transz. 

Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na 10 złotych.

Szczegółowe zasady i terminy przeprowadzenia Oferty Publicznej zawarte zostały w rozdziale 
„Subskrypcja”.

Zwraca się uwagę, że nabywanie Akcji Oferowanych wiąże się z określonymi ryzykami właściwymi 
dla tego rodzaju inwestycji. Czynniki ryzyka zostały szczegółowo opisane w części „Opis czynników 
ryzyka”.

Prospekt w formie elektronicznej zostanie udostępniony w sieci Internet na stronie http://www.qumak.pl 
oraz na stronie http://www.bdm.pkobp.pl , co najmniej na sześć dni roboczych przed dniem zakończenia 
subskrypcji, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia subskrypcji. Prospekt dodatkowo zostanie 
udostępniony w formie papierowej w siedzibie Emitenta (Warszawa, ul. Jagiellońska 74), w siedzibie 
Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. (Warszawa ul. Puławska 15) oraz jego POK, w Centrum 
Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie (Warszawa, Pl. Powstańców 
Warszawy 1) oraz w Dziale Marketingu i Edukacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A 
(Warszawa, ul. Książęca 4). Prospekt oraz lista punktów obsługi klienta przyjmujących zapisy na akcje 
Spółki dostępne będą w formie elektronicznej na stronach internetowych Emitenta http://www.qumak.pl 
oraz Oferującego http://www.bdm.pkobp.pl

Oferujący

Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A.

Niniejszy Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 
2006 r. Termin ważności Prospektu wynosi 12 miesięcy od dnia udostępnienia Prospektu po raz pierwszy 
do publicznej wiadomości. 
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 Podsumowanie

PODSUMOWANIE

Podsumowanie powinno być rozumiane jako wprowadzenie do Prospektu.
Każda decyzja o inwestycji w papiery wartościowe powinna być oparta na rozważeniu przez inwestora 
całej treści Prospektu. Szczególną uwagę inwestor powinien zwrócić na opisywane w Prospekcie 
czynniki ryzyka.
W przypadku wystąpienia do sądu z roszczeniem odnoszącym się do Prospektu, skarżący inwestor 
może na mocy ustawodawstwa Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej mieć obowiązek poniesienia 
kosztów przetłumaczenia prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania sądowego. 
Odpowiedzialność cywilna wiąże te osoby, które sporządziły ,,Podsumowanie” łącznie z każdym jego 
tłumaczeniem i wnioskowały o jego potwierdzenie, ale jedynie w przypadku, gdy Podsumowanie 
wprowadza w błąd, jest niedokładne lub niezgodne z pozostałymi częściami Prospektu.

1. Wstęp
Qumak-Sekom to, zgodnie z rankingami za lata 2004 i 2005, publikowanymi przez ComputerWorld 
i Teleinfo, jeden z wiodących polskich integratorów technologii informatycznych. 

Obecna pozycja rynkowa Spółki jest efektem ponad 22-letniej działalności na rynku rozwiązań 
informatycznych, skutecznego połączenia w jeden organizm dwóch średniej wielkości firm 
informatycznych: Sekom S.A. i  Qumak International Sp. z o.o., oraz dwóch mniejszych: Gandalf Polska 
Sp. z o.o., Blue Bridge Sp. z o.o., a także konsekwentnie realizowanej strategii rozwoju.

Emitent działa w oparciu o bezpieczny model biznesowy oparty na zdywersyfikowanej strukturze 
przychodów realizowanych przez trzy linie biznesowe:

- integrację systemową, 

- integrację aplikacji biznesowych,

- technologie inteligentnego budynku.

Integracja systemowa polega na połączeniu, według autorskiej koncepcji, różnych systemów i różnego 
typu sprzętu komputerowego w spójny, całościowy system informatyczny, spełniający konkretne 
(biznesowe) wymagania klienta. 

Integracja aplikacji biznesowych polega na łączeniu różnych systemów informatycznych, wspomagających 
zarządzanie i działalność biznesową klienta, w taki sposób, aby zapewnić skuteczną wymianę informacji 
pomiędzy nimi; obejmuje ona również projektowanie i dostarczanie własnych aplikacji biznesowych, 
realizujących określone potrzeby poszczególnych klientów. 

Technologie inteligentnego budynku obejmują rozwiązania informatyczne odpowiadające za 
bezpieczeństwo budynku, komfort uzytkowania i eksploatację, systemy telekomunikacyjne oraz 
sieci komputerowe. Ponadto Spółka oferuje szereg unikatowych, autorskich rozwiązań z dziedziny 
elektronicznego monitoringu, takich jak: system monitorowania kas fiskalnych, system monitoringu 
ruchu pojazdów czy system obsługi recepcji.

W każdym z tych obszarów Spółka oferuje kompleksowe usługi, poczynając od usług konsultingowych 
i doradczych, poprzez projektowanie, dostarczanie i wdrażanie rozwiązań, kończąc na wsparciu 
technicznym i serwisowym oraz rozbudowie rozwiązań w miarę zmieniających się potrzeb klienta. 
Strategia firmy polega na tworzeniu dedykowanych rozwiązań, w odniesieniu do konkretnych potrzeb 
nabywcy, w oparciu o integrację produktów uznanych, światowych dostawców.

2. Przewagi konkurencyjne
Dalszy dynamiczny rozwój Emitenta determinują dwa kluczowe czynniki. Pierwszy z nich to potencjał 
polskiego rynku IT, który rokrocznie osiąga znaczące przyrosty, oraz drugi – działania konkurencji, 
dotyczące przede wszystkim reprezentantów krajowego sektora IT oraz - w mniejszym stopniu 
– podmiotów zagranicznych, które są już obecne w Polsce lub rozważają wejście na nasz rynek.
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Krajowy sektor informatyczny charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Na rynku działa wielu 
potencjalnych i rzeczywistych konkurentów Spółki – są to zarówno duże podmioty gospodarcze, 
o zasięgu ogólnopolskim, jak również mniejsze firmy, działające na skalę lokalną, posiadające silną 
pozycję rynkową w danym regionie. Strategia ekspansji rynkowej Emitenta oparta jest na skutecznej 
rywalizacji z w/w firmami, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. 

W dwóch z trzech kluczowych obszarów działalności Spółki, tj. w zakresie technologii inteligentnego 
budynku oraz rozwiązań dla Contact Center, Qumak-Sekom osiągnął wysoką pozycję rynkową, realizując 
strategię dostarczania nabywcom unikatowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych. Jej efektem 
jest posiadanie znaczącej liczby lojalnych klientów, wyposażonych w autorskie systemy IT opracowane 
przez Emitenta – co stanowi istotną barierę wejścia dla potencjalnych konkurentów. 

W obszarze rozwiązań integratorskich innowacyjny charakter oferty firmy polega na efektywnym 
łączeniu systemów dostarczanych przez potentatów branżowych z własnymi, autorskimi rozwiązaniami. 
Taka formuła pozwala na tworzenie kompleksowych systemów informatycznych dostosowanych do 
specyficznych wymogów każdego klienta. Daje to możliwość zaoferowania szeregu usług dodanych. 
Spółka ceniona jest za jakość, rzetelność i innowacyjność wykonywanych prac.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności, Qumak-Sekom S.A., postrzega jako swoich 
konkurentów firmy, których oferta handlowa odpowiada funkcjonalnie i technologicznie ofercie usług 
świadczonych przez Spółkę, kierowanej do tych samych segmentów rynku. 

3. Strategia
Realizowana przez Emitenta strategia została opracowana w 2004 roku we współpracy z renomowaną, 
międzynarodową firmą konsultingową AT Kearney. Zgodnie z jej założeniami, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa biznesowego, Spółka działa w modelu opartym na zdywersyfikowanej strukturze 
przychodów, realizowanych w trzech kluczowych obszarach działania: integracji systemowej, integracji 
aplikacji biznesowych oraz technologii inteligentnego budynku. W każdej z ww. linii biznesowych 
Emitent stale umacnia swoją pozycję, koncentrując się na tych obszarach rynku, które charakteryzują się 
wysokim poziomem marży oraz znaczącym potencjałem rozwoju. Spółka uznała, że należą do nich:

- w zakresie integracji systemów IT – sieci i bezpieczeństwo IT;

- w zakresie integracji aplikacji biznesowych – zaawansowane rozwiązania z obszaru Contact Center, 
w szczególności wykorzystujące technologię VoiP, oraz rozwiązania CRM i ERP dedykowane dla 
wertykalnych grup klientów.

- w zakresie technologii inteligentnego budynku – infrastruktura serwerowni oraz nowoczesne 
systemy monitoringu i bezpieczeństwa.

Efektem realizacji tej strategii ma być umocnienie pozycji firmy poprzez zwiększanie jej udziału 
w wybranych segmentach rynku IT. Zamierzeniem Emitenta jest: 

- powiększenie udziału w rynku zaawansowanych systemów informatycznych, służących do 
wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji (back-up i storage), 

- powiększenie udziału w rynku audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych,

- zdobycie pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań firmy Genesys Telecommunications Laboratories w 
obszarze Contact Center,

- zdobycie pozycji polskiego lidera w zakresie budowy infrastruktury serwerowni,

- rozpoczęcie działalności na nowych segmentach rynku, w szczególności u klientów z sektorów firm 
ubezpieczeniowych, mediów i dużych korporacji.

Ponadto Spółka zamierza utrzymać znaczący udział w rynkach, charakteryzujących się wysoką 
dynamiką:

- rynek bezpieczeństwa IT,

- rynek rozwiązań Contact Center,

- rynek systemów zarządzania budynkiem.
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Realizacja strategii wymaga odpowiedniego rozwoju kompetencji w zakresie technologii i produktów. 
Emitent planuje:

- rozwój własnych rozwiązań, w tym oprogramowania, w zakresie monitoringu i kontroli dostępu,

- rozwój oferty w zakresie budowy i wyposażania centrów danych i serwerowni,

- zbudowanie nowych kompetencji w zakresie usług informatycznych w obszarze integracji aplikacji,

- rozwój oferty w obszarze technologii VoIP w zakresie rozwiązań dla Contact Center,

- umacnianie oferty w zakresie ERP dla sieci handlowo-dystrybucyjnych,

- utrzymywanie bliskich relacji biznesowych z producentami systemów bezpieczeństwa IT w celu 
uzyskania pierwszeństwa we wprowadzaniu ich nowych rozwiązań na polski rynek.

Ponieważ realizacja strategii opiera się również na opracowywaniu własnych, autorskich rozwiązań, 
Emitent powołał Dział Nowych Technologii, który zajmuje się opracowywaniem i wprowadzaniem na 
rynek rozwiązań o charakterze innowacyjnym.

4. Czynniki ryzyka
Każdy inwestor powinien starannie przeanalizować informacje zawarte w niniejszym Prospekcie. 
Inwestowanie w akcje łączy się z wysokim ryzykiem, właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego, 
a w szczególności z ryzykiem związanym z zagadnieniami przedstawionymi poniżej. Czynniki ryzyka 
mogą negatywnie wpłynąć na działalność Spółki, jej kondycję oraz wyniki finansowe. Kurs akcji 
może spaść z powodu wystąpienia poniżej opisanych czynników ryzyka oraz w wyniku wystąpienia 
innych okoliczności. W efekcie inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków 
finansowych. Wedle aktualnej wiedzy Spółki poniższe czynniki ryzyka mogą istotnie wpłynąć na 
kondycję Spółki. Szczegółowy opis wymienionych poniżej czynników ryzyka znajduje się w części „Opis 
czynników ryzyka” niniejszego Prospektu.

Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego branżą:

- Ryzyko wypowiedzenia niektórych umów z dostawcami,

- Ryzyko wypowiedzenia umów kredytowych przez bank,

- Ryzyko związane z ewentualnym przekroczeniem zakresu korzystania z praw autorskich do 
oprogramowania przysługujących osobom trzecim,

- Ryzyko związane z nieefektywnym wykorzystaniem środków z emisji,

- Ryzyko związane z sezonowością przychodów,

- Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów,

- Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami,

- Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników.

Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta:

- Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym,

- Ryzyko związane ze zmianami kursów walut,

- Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski,

- Ryzyko zmiany przepisów prawnych,

- Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów.

Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji: 

- Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen Akcji,
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- Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem od przeprowadzenia lub nie dojściem do skutku 
emisji Akcji Serii I,

- Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów,

- Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji lub Praw do Akcji do obrotu na 
rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji,

- Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniu Akcji z obrotu na rynku 
regulowanym,

- Ryzyko wynikające z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie  Publicznej.

5. Podsumowanie danych finansowych oraz operacyjnych
Dane za lata 2003-2005 podlegały badaniu przez biegłego rewidenta i pochodzą ze sprawozdań 
finansowych Spółki, dane za I kwartał 2006 roku nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta 
i pochodzą z wewnętrznych zestawień Emitenta.

Tabela. Podstawowe dane z rachunku wyników i bilansu Qumak-Sekom S.A.

w tys. zł I kw. 2006 I kw. 2005 2005 2004 2003

Przychody ze sprzedaży 28 474 13 773 114 112 113 471 104 073
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 298 (1 239) 4 196 2 709 2 236
Zysk (strata) brutto 1 258 (1 357) 3 931 3 046 360
Zysk (strata) netto 989 (1 124) 3 176 2 422 1 927
Aktywa razem 45 368 30 186 50 665 45 713 49 195

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 301 11 418 27 586 25 976 31 880

Zobowiązania długoterminowe 600 213 487 170 410
Zobowiązania krótkoterminowe 19 877 10 918 25 926 25 238 30 753
Kapitał własny (aktywa netto) 24 067 18 767 23 079 19 737 17 315
Kapitał zakładowy 7 050 6 884 7 050 6 884 6 884
Liczba akcji (w szt.) 7 050 082 6 884 435 7 050 082 6 884 435 6 884 435
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,41 2,73 3,27 2,87 2,52

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

6. Oferta Publiczna oraz Akcje Oferowane
Emitent Qumak-Sekom S.A., spółka prawa handlowego z siedzibą w Polsce, 

w Warszawie, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod 
numerem KRS 0000019455. Patrz część „Emitent”.

Publiczna Oferta Publiczna oferta 7.777.156 akcji Qumak-Sekom S.A. w tym 2.500.000 
nowo emitowanych Akcji Serii I oraz 5.277.156 Akcji należących do 
NFI Magna Polonia S.A.

Miejsce zapisów Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane będą w POK Bankowego 
Domu Maklerskiego PKO BP S.A.

Cena Akcji Oferowanych Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą 
i będzie jednakowa dla obu transz. Cena Akcji Oferowanych będzie 
podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem subskrypcji 
w trybie art. 54 ust 3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Cena maksymalna Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na 10 złotych.
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Terminy Budowa Księgi Popytu                                            18-19 lipca 2006

Podanie do publicznej wiadomości 
Ceny Akcji Oferowanych                                              19 lipca 2006

Rozpoczęcie  Publicznej Subskrybcji                             20 lipca 2006

Przyjmowanie zapisów w 
Transzy Inwestorów Indywidualnych                       20-21 lipca 2006
Przyjmowanie zapisów w 
Transzy Inwestorów Instytucjonalnych                    20-24 lipca 2006

Zakończenie Publicznej Subskrypcji                              24 lipca 2006

Opcja Stabilizacyjna Spółka nie planuje przeprowadzania działań stabilizacyjnych.

Polityka Dywidendy W roku 2006 Zarząd nie będzie wnioskował do Walnego 
Zgromadzenia o wypłatę dywidendy.
Poziom wypłacanej dywidendy w latach następnych będzie uzależ-
niony od poziomu generowanych środków oraz przewidywanych 
wydatków inwestycyjnych.

Prawo do Dywidendy Akcje Serii I uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat 
z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 
2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 r.

Podatek od Dywidendy Od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychodów 
z dywidend pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w 
wysokości 19% uzyskanego przychodu. Szczegóły dotyczące 
opodatkowania znajdują się w rozdziale „Opodatkowanie”.

Cele Emisji Pozyskane środki Emitent zamierza wydatkować na finansowanie 
kapitału obrotowego, co ma umożliwić mu realizację znaczących 
kontraktów.

Planowany Rynek Notowań Emitent będzie ubiegać się o dopuszczenie Akcji Spółki do obrotu 
na rynku regulowanym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych. W 
przypadku Akcji serii I do czasu zarejestrowania podwyższenia 
kapitału zakładowego inwestorzy będą mogli dokonywać obrotu 
na GPW Prawami do Akcji Serii I. Po zarejestrowaniu podwyższenia 
kapitału zakładowego Prawa do Akcji zostaną automatycznie 
zamienione na Akcje Serii I.

Prawa Głosu Do uprawnień o charakterze korporacyjnym należą m.in.: prawo do 
udziału w Walnym Zgromadzeniu („WZ”), prawo żądania zwołania 
WZ, prawo do zaskarżenia uchwały WZ, prawo do wytoczenia 
przeciwko Spółce powództwa o stwierdzenie nieważności 
uchwały WZ sprzecznej z ustawą. Szczegóły w rozdziale ,,Walne 
zgromadzenie, akcje, kapitał zakładowy”

Dokumenty do wglądu W okresie ważności Prospektu w siedzibie Emitenta można 
zapoznawać się z następującymi dokumentami lub ich kopiami:
1) Statutem Emitenta; 
2) historycznymi informacjami finansowymi Emitenta wraz z opiniami 

biegłego rewidenta za lata 2003-2005;
3) uchwały WZ Spółki w sprawie emisji Akcji Serii I.
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OPIS CZYNNIKÓW RYZYKA 

1. Czynniki ryzyka związane z Emitentem i jego branżą

Ryzyko wypowiedzenia niektórych umów z dostawcami

Niektóre umowy z dostawcami uznane przez Emitenta za istotne (umowa “Distribution Agreement” 
zawarta w dniu 28 marca 2002 r. z Epicor Software Corporation, umowa partnerska „IBM Partner 
Agreement” zawarta w dniu 19 stycznia 2006 r. z IBM World Trade Corporation, umowa „Authorised 
Service Delivery Partner” zawarta w dniu 4 kwietnia 2005 r. z Hewlett Packard Europe B.V., oraz Umowa 
„Sales and Service Partner Agreement” zawarta w dniu 31 stycznia 2005 roku z Hewlett Packard Europe 
B.V.) zawierają klauzulę, umożliwiającą dostawcy jej wypowiedzenie w określonych w tych umowach 
sytuacjach. Jednym z przypadków,  umożliwiający dostawcom wypowiedzenie umów dostawy, jest 
zmiana kontroli  nad dostawcą lub Emitentem (tj. zmiana struktury kapitałowej Emitenta powodująca 
zmianę podmiotu kontrolującego kapitałowo Emitenta w stosunku do chwili zawarcia umowy).

W ocenie Zarządu Emitenta ryzyko wypowiedzenia umów dostawy przez dostawców opisanych powyżej 
w przypadku zmiany kontroli nad Emitentem jest nieznaczne. W ocenie Zarządu Emitenta ryzyko braku 
dostaw wskutek ewentualnego wypowiedzenia umów opisanych powyżej jest również nieznaczne, 
ponieważ Emitent posiada rozbudowaną sieć kontaktów biznesowych z wieloma dostawcami, 
umożliwiającą zawarcie umów dostawy na warunkach rynkowych.

Ryzyko wypowiedzenia umów kredytowych przez bank 

Integralną częścią umów finansowych opisanych przez Emitenta w pkt „Kredyty, poręczenia, gwarancje” 
Prospektu tj. umów o limit wierzytelności oraz umowy kredytowej zawartych przez Emitenta z Raiffeisen 
Bank Polska S.A. („Bank”), jest Regulamin Świadczenia Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska 
S.A. („Regulamin”). Regulamin zawiera klauzulę, umożliwiającą Bankowi wypowiedzenie umów o limit 
wierzytelności lub umowy kredytowej w określonych w nim przypadkach, które w ocenie Banku mogą 
skutkować pogorszeniem sytuacji Banku jako kredytodawcy. Jednym z przypadków, umożliwiających 
Bankowi wypowiedzenie umów finansowych jest zmiana kontroli nad Emitentem (tj. zmiana struktury 
kapitałowej Emitenta powodująca zmianę podmiotu kontrolującego kapitałowo Emitenta w stosunku 
do chwili zawarcia umowy). Na mocy Regulaminu zmianą kontroli jest sytuacja, w której nastąpi 
sprzedaż akcji Emitenta, lub przeniesienie, ustanowienie zastawu lub obciążenie akcji w inny sposób lub 
też nastąpi inne zdarzenie, w wyniku którego dojdzie do zmiany podmiotu kontrolującego Emitenta. 

Zważywszy, że po przeprowadzeniu oferty publicznej nie jest wykluczone, że sprzedana zostanie 
znacząca część akcji Emitenta należących do Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia 
S.A. - podmiotu dominującego Emitenta, formalnie może zostać spełniona przesłanka, umożliwiająca 
skorzystanie przez Bank z uprawnienia do wypowiedzenia umowy. Mimo, że istnieje ryzyko zmiany 
struktury kapitałowej Emitenta, co może skutkować wypowiedzeniem umów kredytowych przez Bank, 
w ocenie Zarządu Emitenta w przypadku zaistnienia owych okoliczności zdolność kredytowa Emitenta 
umożliwi mu uzyskanie refinansowania w innych bankach na rynkowych warunkach.

Ryzyko związane z ewentualnym przekroczeniem zakresu korzystania z praw 
autorskich do oprogramowania przysługujących osobom trzecim

Spółka opracowując systemy będące przedmiotem umów z jej klientami korzysta z oprogramowania 
będącego przedmiotem licencji udzielonej przez osoby trzecie. Opracowywanie takich systemów 
powinno uwzględniać dozwolony zakres licencji udzielonej Spółce, w szczególności w zakresie 
modyfikacji oprogramowania osób trzecich tak aby nie doszło do naruszenia praw autorskich osób 
trzecich. W ocenie Zarządu Emitenta, Emitent opracowując systemy będące przedmiotem umów 
z klientami, nie przekracza dozwolonego zakresu licencji, w szczególności w zakresie modyfikacji 
oprogramowania osób trzecich i nie narusza w ten sposób praw osób trzecich.

Wszelkie majątkowe prawa autorskie związane z oprogramowaniem, jakie dla Emitenta tworzą 
jego pracownicy przechodzą na Emitenta na podstawie zawartych z nimi umów  lub zgodnie 
z postanowieniami art. 12 i 74 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W zakresie 
Oprogramowania stworzonego przez osoby trzecie, Emitent na podstawie stosownych umów zawsze 
bądź nabywa majątkowe prawa autorskie do oprogramowania, bądź prawo do korzystania z niego 
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(licencję) obejmującą pola eksploatacji wyraźnie w niej wymienione. Tym samym Emitent nigdy nie 
przekracza praw i pól eksploatacji do korzystania z Oprogramowania na podstawie stosownych umów 
licencyjnych lub zawierających klauzulę licencyjną, a także nie modyfikuje oprogramowania, którego nie 
jest właścicielem i nie posiada stosownych majątkowych praw autorskich.

Ryzyko związane z nieefektywnym wykorzystaniem środków z emisji 

Podstawowym celem emisji Akcji Serii I jest pozyskanie środków na finansowanie kapitału obrotowego, 
co ma umożliwić Emitentowi realizację znaczących kontraktów. Nie ma 100% pewności, że Emitentowi 
uda się  pozyskać takie kontrakty oraz efektywnie wykorzystać otrzymane środki, co może mieć mniej 
korzystny wpływ na osiągane wyniki finansowe.

Ryzyko związane z sezonowością przychodów

Emitent, podobnie jak większość podmiotów z branży informatycznej, notuje dużą sezonowość 
sprzedaży, objawiającą się tym, że większość przychodów ze sprzedaży generowana jest w czwartym 
kwartale roku. W związku z tym inwestor nabywający akcje przed ogłoszeniem wyników za czwarty 
kwartał bierze na siebie ryzyko, iż słabe wyniki finansowe czwartego kwartału mogą oznaczać słabe 
wyniki całego roku, co w konsekwencji może przełożyć się na niski kurs akcji na GPW.

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów

Działalność Spółki charakteryzuje się tym, że znacząca część zamówień, stanowiących źródła przychodu 
Spółki, jest rozstrzygana w formie przetargów, z czego duża część w formie przetargów publicznych. Nie 
ma pewności, że Spółka w przyszłości będzie w stanie pozyskiwać nowe zamówienia, których realizacja 
zapewni osiągnięcie satysfakcjonującego poziomu przychodów. Wystąpienie takich okoliczności może 
negatywnie wpłynąć na działalność i sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe 
oraz perspektywy rozwoju.

Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami

Właściwe działanie systemu informatycznego jest jednym z podstawowych warunków prawidłowego 
funkcjonowania przedsiębiorstwa. Emitent, tworząc i dostarczając klientom takie rozwiązania 
informatyczne, ponosi ryzyko popełnienia błędu, który może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstwa klienta, co może skutkować poniesieniem przez klienta znacznych szkód. Wystąpienie 
takich okoliczności rodzi ryzyko podniesienia przeciwko Emitentowi roszczeń odszkodowawczych na 
zasadach ogólnych lub o zapłatę kar umownych zastrzeżonych w umowach zawieranych z klientami, 
co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki oraz osiągane 
przez nią wyniki finansowe. Emitent w ww. zakresie  zawiera zazwyczaj umowy o współpracy lub 
świadczenie usług (tzw. umowy nienazwane), do których w sprawach nieuregulowanych stosuje się 
przepisy kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umowy zlecenia, rzadziej umowy o dzieło. Ryzyko 
wynikające z realizacji ww. umów jest minimalizowane przez właściwe uregulowanie odpowiedzialności 
odszkodowawczej Spółki. Jedną z podstawowych zasad jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych, 
wynikająca z kodeksu cywilnego. Na jej podstawie Spółka unika odpowiedzialności za utracone korzyści, 
a odpowiada za rzeczywiste szkody i możliwe do udowodnienia straty. Przy karach umownych Emitent 
minimalizuje ryzyko przez zmniejszenie wysokości kar umownych, które stosownie do wartości umowy 
i przepisów kodeksu cywilnego są rażąco wygórowane. Emitent stara się także wprowadzać do umów 
limit wysokości kar umownych do 10% ustalonego progu wynagrodzenia a także odpowiedzialność 
za zwłokę (przyczyny zawinione przez Emitenta) a nie za opóźnienie (przyczyny także niezależne od 
Emitenta). Emitent stosuje w umowach także tzw. ,,klauzule siły wyższej’’, która pozwala uniknąć 
odpowiedzialności z powodu działań i przyczyn niezależnych od Emitenta.

Ryzyko związane z możliwością utraty kluczowych pracowników

Działalność Spółki oraz jej perspektywy rozwoju są w dużej mierze zależne od wiedzy, doświadczenia 
oraz kwalifikacji pracowników. Znaczny popyt na specjalistów z branż, w których operuje Spółka oraz 
działania konkurencji mogą doprowadzić do odejścia kluczowego personelu, a także utrudnić proces 
rekrutacji nowych pracowników o odpowiedniej wiedzy, doświadczeniu oraz kwalifikacjach. Istnieje 
ryzyko, że odejście kluczowych pracowników będzie miało negatywny wpływ na realizację prowadzonych 
przez Emitenta projektów informatycznych oraz na zapewnienie przez Emitenta odpowiedniej jakości i 
zakresu usług, co z kolei może mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki oraz 
osiągane przez nią wyniki finansowe.
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2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Emitenta

Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym

Istotny wpływ na działalność Spółki ma nasilająca się konkurencja zarówno ze strony polskich, jak i 
zagranicznych przedsiębiorstw informatycznych, szczególnie w przypadku ubiegania się o realizację 
dużych i prestiżowych kontraktów. Konsolidacja dużych firm informatycznych na polskim rynku 
oraz korzystanie przez coraz większą liczbę instytucji z własnych specjalistów może wpływać na 
konkurencyjność Spółki względem innych podmiotów, co w konsekwencji może rzutować na jej 
działalność i wyniki finansowe. Systematycznie rośnie też rola konkurencji ze strony największych firm 
zagranicznych, dysponujących szybszym dostępem do najnowszych rozwiązań technologicznych oraz 
do tańszych źródeł kapitału, co pozwala na finansowanie największych kontraktów. Nie ma pewności, 
że rosnąca konkurencja nie wpłynie w przyszłości w negatywny sposób na działalność lub sytuację 
finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy rozwoju.

Ryzyko związane ze zmianami kursów walut

Operacje gospodarcze rozliczane w walucie obcej powodują ryzyko uzyskania innych niż planowane 
przychodów i kosztów w wyniku zmian kursów walut, co może wpłynąć negatywnie na wyniki Spółki. 
Emitent stara się zapobiegać tym sytuacjom, stosując odpowiednie narzędzia dostępne na rynku 
finansowym, aby neutralizować wpływ zmian kursów walutowych na swoje wyniki finansowe. Nie ma 
jednak pewności, że działania takie okażą się w pełni skuteczne, a co za tym idzie wahania kursów walut 
obcych względem złotego mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki 
i osiągane przez nią wyniki finansowe.

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski

Rozwój usług oferowanych przez Spółkę jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją gospodarczą Polski. 
Na wyniki finansowe osiągane przez Emitenta największy wpływ wywiera tempo wzrostu PKB, wielkość 
zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji w przedsiębiorstwach, poziom 
inflacji, poziom kursów walut obcych względem złotego. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa 
wzrostu gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, spadek poziomu zamówień 
publicznych czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową 
Spółki, jak również na osiągane przez nią wyniki finansowe.

Ryzyko zmiany przepisów prawnych

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa pociągają za sobą 
ryzyko związane z otoczeniem prawnym w jakim Spółka prowadzi działalność. Szczególnie częstym 
zmianom ulegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. Zarówno praktyka organów 
skarbowych jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są jednolite. W przypadku przyjęcia przez 
organy podatkowe odmiennej niż Emitent interpretacji przepisów podatkowych, może on liczyć się 
z negatywnymi konsekwencjami, wpływającymi na działalność oraz sytuację finansową Spółki i osiągane 
przez nią wyniki finansowe.

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem 
nowych produktów

Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, w związku z czym 
cykl życia produktu jest na tym rynku stosunkowo krótki. Dlatego też sukces Spółki jest uzależniony 
w głównej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych przez nią produktach i usługach, 
najnowszych rozwiązań technologicznych. Aby utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku, wymagane 
jest prowadzenie prac rozwojowych i inwestowanie w nowe produkty. Istnieje ryzyko pojawienia się na 
rynku nowych rozwiązań, które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez Emitenta staną się 
nieatrakcyjne i nie zapewnią Emitentowi wpływów spodziewanych na etapie ich tworzenia i rozwoju. 
Nie ma także pewności, czy nowe rozwiązania, nad których stworzeniem lub rozwojem obecnie lub 
w przyszłości będzie pracował Emitent, osiągną oczekiwane parametry technologiczne oraz zostaną 
pozytywnie przyjęte przez potencjalnych odbiorców, co skutkowałoby utratą poniesionych przez 
Emitenta kosztów. Wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności może mieć negatywny wpływ na 
działalność oraz sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki finansowe oraz perspektywy 
rozwoju.
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3. Czynniki ryzyka o istotnym znaczeniu dla Akcji Oferowanych 

Ryzyko niedostatecznej płynności rynku i wahań cen akcji

Akcje Emitenta nie były do tej pory notowane na żadnym rynku regulowanym lub nieregulowanym. W 
związku z tym nie ma pewności, że Akcje będą przedmiotem aktywnego obrotu po ich dopuszczeniu 
do obrotu na GPW. Cena Akcji po debiucie może być niższa niż ich cena w Ofercie Publicznej na 
skutek szeregu czynników, między innymi okresowych zmian wyników operacyjnych Spółki, liczby 
oraz płynności notowanych akcji, wahań kursów wymiany walut, poziomu inflacji, zmiany globalnych, 
regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych oraz sytuacji na innych giełdach 
papierów wartościowych na świecie.

Polski rynek papierów wartościowych posiada wciąż stosunkowo małą płynność, w związku z czym ceny 
papierów wartościowych notowanych na GPW mogą charakteryzować się większymi wahaniami niż na 
innych rynkach. Tym samym mogą wystąpić trudności w sprzedaży dużej liczby Akcji w krótkim czasie, 
co może spowodować znaczne obniżenie cen Akcji.

Ryzyko związane z odwołaniem, odstąpieniem od przeprowadzenia lub 
niedojściem do skutku emisji Akcji Serii I

Emitent zastrzega sobie prawo do odwołania subskrypcji Akcji Serii I przed jej rozpoczęciem lub też do 
odstąpienia od subskrypcji Akcji Serii I po jej rozpoczęciu na zasadach określonych w częsci ,,Odstąpienie 
od oferty” w rozdziale ,,SUBSKRYPCJA”. Nie ma pewności, że Emitent nie podejmie decyzji o odwołaniu 
lub o odstąpieniu od subskrypcji Akcji Serii I po jej rozpoczęciu lub, że subskrypcja Akcji Serii I nie dojdzie 
do skutku. W przypadku odstąpienia od subskrypcji Akcji Serii I po jej rozpoczęciu lub nie dojścia do 
skutku subskrypcji Akcji Serii I, Emitent będzie zobowiązany do zwrotu wpłat w terminach i na zasadach 
określonych w dalszej części Prospektu, przy czym wpłaty takie zostaną zwrócone bez żadnych odsetek 
i odszkodowań. 

Ryzyko związane z wydłużeniem czasu przyjmowania zapisów

Zgodnie z zapisami niniejszego Prospektu Zarząd Emitenta zastrzega sobie prawo do zmiany terminów 
Oferty Publicznej, w tym wydłużenia terminu przyjmowania zapisów na Akcje Serii I. Wydłużenie 
terminu przyjmowania zapisów na oferowane akcje może spowodować zamrożenie na pewien okres 
środków finansowych wniesionych przez Inwestorów w formie wpłat na akcje.

Ryzyko związane z odmową lub opóźnieniem wprowadzenia Akcji lub Praw 
do Akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz charakterem Praw do Akcji

Dopuszczenie Akcji oraz Praw do Akcji do obrotu giełdowego wymaga spełnienia szeregu wymogów 
przewidzianych regulacjami GPW oraz KDPW. Niedopuszczenie Akcji lub Praw do Akcji do obrotu 
giełdowego lub opóźnienie w tym zakresie utrudni dokonywanie obrotu nimi. 

Należy także zauważyć, że charakter obrotu Prawami do Akcji rodzi ryzyko, że w sytuacji nie dojścia 
do skutku emisji Akcji Serii I posiadacz PDA otrzyma zwrot środków w wysokości iloczynu liczby PDA, 
znajdujących się na koncie posiadacza oraz ceny emisyjnej jednej Akcji Serii I, co spowoduje, że w 
przypadku nabycia Praw do Akcji na rynku wtórnym po cenie wyższej od ceny emisyjnej Akcji Serii I, 
posiadacz poniesie stratę.

Ryzyko związane z zawieszeniem obrotu Akcjami lub wykluczeniem Akcji 
z obrotu na rynku regulowanym

W przypadkach wskazanych w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na żądanie Komisji, 
GPW może zawiesić obrót akcjami lub wykluczyć akcje z obrotu na rynku regulowanym lub wydać 
decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z obrotu na rynku regulowanym. Dodatkowo, 
możliwość zawieszenia obrotu akcjami lub wykluczenia akcji z obrotu na GPW przewidują § 30 i § 31 
Regulaminu GPW. Nie ma pewności, czy taka sytuacja nie wystąpi w przyszłości w odniesieniu do Akcji, 
co będzie miało negatywny wpływ na płynność Akcji, a co za tym idzie na możliwość ich zbycia po cenie 
odpowiadającej ich wartości rynkowej.
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Ryzyko wynikające z art. 16 i art. 17 Ustawy o Ofercie Publicznej

Zgodnie z art. 16 i 17 Ustawy o Ofercie Publicznej, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego 
podejrzenia naruszenia przepisów prawa w związku z ofertą publiczną lub w związku z ubieganiem 
się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym przez Emitenta lub 
inne podmioty uczestniczące w tej ofercie w imieniu lub na zlecenie Emitenta albo uzasadnionego 
podejrzenia, że takie naruszenie może nastąpić, KPWiG może w szczególności zakazać rozpoczęcia 
oferty publicznej albo dalszego jej prowadzenia, lub zakazać dopuszczenia akcji Emitenta do obrotu na 
rynku regulowanym.

Komisja może zastosować środki, o których mowa w art. 16 lub 17, także w przypadku, gdy z treści 
prospektu emisyjnego, wynika, że:

1) oferta publiczna papierów wartościowych lub ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym w 
znaczący sposób naruszałyby interesy inwestorów;

2) utworzenie emitenta nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, którego skutki pozostają w mocy;

3) działalność emitenta była lub jest prowadzona z rażącym naruszeniem przepisów prawa, którego 
skutki pozostają w mocy, lub

4) status prawny papierów wartościowych jest niezgodny z przepisami prawa.

W związku z powyższym inwestor może ponieść koszty zamrożenia środków finansowych lub może 
mieć ograniczoną możliwość obrotu objętymi akcjami.



CZĘŚĆ I – DOKUMENT REJESTRACYJNY
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ROZDZIAŁ I
OŚWIADCZENIA

OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU EMITENTA JAKO PODMIOTU 
ODPOWIEDZIALNEGO ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE

Spółka Qumak-Sekom S.A. z siedzibą w Warszawie, będąc podmiotem odpowiedzialnym za informacje 
zamieszczone w niniejszym Prospekcie, oświadcza zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej 
staranności, że wszystkie informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem 
faktycznym oraz że w Prospekcie nie pominięto żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jego 
treść.

Niniejszym oświadczamy, że opisana w Prospekcie pozycja konkurencyjna Emitenta oszacowana została 
wedle najlepszej wiedzy Spółki. Przy szacunkach uwzględnione zostały publicznie dostępne informacje 
oraz wewnętrzne analizy. Zwracamy uwagę, że analiza pozycji konkurencyjnej Emitenta może być różna, 
w zależności od zastosowanego podejścia przy szacowaniu rynku, użytych instrumentów pomiarowych 
oraz przyjętych definicji obszaru działalności.

Ponadto oświadczamy, że na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent dysponuje odpowiednim 
i wystarczającym poziomem kapitału obrotowego, w wysokości zapewniającej pokrycie bieżących 
potrzeb w okresie, co najmniej dwunastu kolejnych miesięcy od dnia zatwierdzenia Prospektu.

Qumak-Sekom Spółka Akcyjna
jako Emitent

Paweł Jaguś Jan Goliński Aleksander Plata Andrzej Swolkień

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

ZASTRZEŻENIE
Niniejszy Prospekt sporządzono zgodnie z najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, a 
zawarte w nim informacje są zgodne ze stanem na dzień jego zatwierdzenia. Możliwe jest, że od chwili 
udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości zajdą zmiany dotyczące sytuacji Emitenta, dlatego 
też informacje zawarte w niniejszym dokumencie powinny być traktowane jako aktualne na dzień 
zatwierdzenia Prospektu, zaś ewentualne informacje aktualizujące treść Prospektu będą przekazywane 
do publicznej wiadomości w formie aneksu, zgodnie  z art. 51 Ustawy o ofercie publicznej.
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OŚWIADCZENIE OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W IMIENIU WPROWADZAJĄCEGO JAKO 
PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana 
Pawła II 25 oświadcza, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, aby 
zapewnić taki stan, informacje zawarte w  rozdziale ,,INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW 
WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ” niniejszego Prospektu są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze 
stanem faktycznym. Ponadto informacje zawarte w ww. części Prospektu nie pomijają niczego, co 
mogłoby wpływać na znaczenie tej części.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia Spółka Akcyjna
jako Wprowadzający

Marzena Tomecka Robert Bożyk Piotr Oskroba Witold Radwański 

Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
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ROZDZIAŁ II
WYBRANE DANE FINANSOWE I OPERACYJNE

Prezentacja danych finansowych Qumak-Sekom S.A. została dokonana w oparciu o zaudytowane 
sprawozdania finansowe za lata 2003-2005 oraz niezaudytowane dane finansowe Emitenta za 
I kwartał 2006 roku wraz z danymi porównywalnymi za I kwartał 2005 r. Dane te zostały zaprezentowane 
zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Emitent nie jest jednostką dominującą lub znaczącym 
inwestorem i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Spółka nie posiada 
wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania finansowe. 
Sprawozdanie finansowe i historyczne informacje finansowe nie zawierają danych łącznych.

Sprawozdania finansowe za lata 2003 i 2004 zostały przekształcone w celu zapewnienia porównywalności 
danych. Zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) 
rachunkowości zostało zamieszczone w części ,,Sprawozdanie finansowe” w dodatkowej nocie 
objaśniającej numer 16.

Opinie podmiotu uprawnionego do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które 
sprawozdanie finansowe lub historyczne informacje finansowe zostały zamieszczone w prospekcie, nie 
zawierały zastrzeżeń.

Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy - od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Tabela: Rachunek zysków i strat Qumak-Sekom S.A. (w tys. zł)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 31.03.06 31.03.05 2005 2004 2003

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym: 28 474 13 773 114 112 113 471 104 073

    - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 309

      Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 051 5 642 40 363 38 618 52 110
Przychody netto ze sprzedaży towarów 
i materiałów 14 423 8 131 73 749 74 853 51 963

II. Koszty sprzedanych produktów, towarów 
i materiałów, w tym: 22 369 10 895 90 993 92 698 83 547

   - do jednostek powiązanych 0 0 0 0 0

      Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 9 867 4 001 29 238 28 825 39 181

      Wartość sprzedanych towarów i materiałów 12 502 6 894 61 755 63 873 44 366

III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 6 105 2 878 23 119 20 773 20 526

IV. Koszty sprzedaży 3 495 2 652 12 477 11 366 11 026

V. Koszty ogólnego zarządu 1 557 1 555 6 284 6 646 6 459

VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 1 053 -1 329 4 358 2 761 3 041

VII. Pozostałe przychody operacyjne 316 126 704 646 677

VIII. Pozostałe koszty operacyjne 71 36 866 698 1482
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

(VI+VII-VIII) 1 298 -1 239 4 196 2 709 2 236

X. Przychody finansowe 19 46 211 1014 287

XI. Koszty finansowe 59 164 476 677 2163
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 

(IX+X-XI) 1 258 -1 357 3 931 3 046 360

XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0 0

XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 1 258 -1 357 3 931 3 046 360

XV. Podatek dochodowy 269 -233 755 624 -1567

XVI. Zysk (strata) netto (XIV-XV) 989 -1 124 3 176 2 422 1 927

Źródło: Qumak-Sekom S.A.
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Tabela: Bilans Qumak-Sekom S.A. (w tys. zł)

BILANS 31.03.06 31.03.05 2005 2004 2003

AKTYWA     

I. Aktywa trwałe 5 020 5 006 5 021 5 096 7 392
      Wartości niematerialne i prawne, w tym: 52 106 60 124 229
      Rzeczowe aktywa trwałe 3 437 3 134 3 620 3 379 4 295

      Należności długoterminowe 1233 546 937 546 -
      Inwestycje długoterminowe - - - - 1068

      Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 298 1220 404 1047 1800
II. Aktywa obrotowe 40 348 25 179 45 644 40 617 41 803
      Zapasy 8 868 3 983 3 275 2 458 2 661

      Należności krótkoterminowe 30 480 13 743 37 502 30 024 37 432
          od jednostek powiązanych 0 0 0 0 421
      Inwestycje krótkoterminowe 458 6 813 4 190 7 213 1 255

          środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 458 6 454 4 190 6 854 1 225
      Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 542 640 677 922 455
AKTYWA RAZEM 45368 30186 50665 45713 49195

BILANS 31.03.06 31.03.05 2005 2004 2003

PASYWA

I. Kapitał własny 24 067 18 767 23 079 19 737 17 315
      1. Kapitał zakładowy 7 050 6 884 7 050 6 884 6 884
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy  

(wielkość ujemna) - - - - -
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - - - - -
      4. Kapitał zapasowy 15 829 15 829 15 829 15 829 15 829

      5. Kapitał z aktualizacji wyceny - - - - -
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - - - -

      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 199 (2 822) (2 976) (5 398) (7 325)
      8. Zysk (strata) netto 989 (1 124) 3 176 2 422 1 927
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku 

obrotowego (wielkość ujemna) - - - - -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21 301 11 418 27 586 25 976 31 880
      1. Rezerwy na zobowiązania 67 0,8 156 78 61

      2. Zobowiązania długoterminowe 600 213 487 170 410

      3. Zobowiązania krótkoterminowe 19 877 10 918 25 926 25 238 30 753

      4. Rozliczenia międzyokresowe 757 285 1017 490 656

PASYWA RAZEM 45 368 30 186 50 665 45 713 49 195

Źródło: Qumak-Sekom S.A.
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ROZDZIAŁ III
ANALIZA SYTUACJI FINANSOWEJ 

I WYNIKÓW DZIAŁALNOŚCI

1. Informacje wstępne
Ocenę wyników finansowych i prowadzonej działalności Spółki Qumak-Sekom S.A. przeprowadzono 
w oparciu o zaudytowane sprawozdania finansowe za lata 2003-2005 oraz niezaudytowane dane 
finansowe Emitenta za I kwartał 2006 roku wraz z danymi porównywalnymi za I kwartał 2005 r. Dane 
te zostały zaprezentowane zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości. Emitent nie jest jednostką 
dominującą lub znaczącym inwestorem i nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. 
W poszczególnych latach obrotowych nie nastąpiły istotne zmiany w informacjach finansowych, które 
uniemożliwiałby zrozumienie i ocenę działalności Emitenta jako całości. W latach 2003-2005 nie 
nastąpiły znaczące zmiany w przychodach netto Emitenta.

Wedle wiedzy Spółki nie istnieją jakiekolwiek elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, 
monetarnej i politycznej oraz czynniki, które miały istotny wpływ lub które mogłyby bezpośrednio lub 
pośrednio mieć istotny wpływ, na działalność operacyjną Emitenta poza czynnikami wskazanymi w 
rozdziale ,,Opis czynników ryzyka”.

2. Podsumowanie wyników finansowych
Od początku roku 2004 Emitent konsekwentnie realizuje nową strategię rozwoju, która zakładała, że 
począwszy od lat 2004 i 2005 Spółka będzie dążyć do ustabilizowania sprzedaży sprzętu komputerowego 
na poziomie około 40 mln. zł rocznie i będzie zwiększać udział sprzedaży usług o dużej wartości dodanej 
w sprzedaży ogółem.

W rezultacie, zgodnie z założeniami, w latach 2003 – 2005 Emitent nie zanotował dużego przyrostu 
sprzedaży, ale bardzo wyraźnie poprawił wszystkie wskaźniki rentowności.

Spółka konsekwentnie zwiększa EBITDA, zysk operacyjny, zysk brutto i netto. EBITDA wzrosła z 3.608 
tys. zł. w 2003 roku do 5.657 tys. zł. w 2005 roku (wzrost o 56,8%), zysk operacyjny wzrósł w tym czasie 
z 2.236 tys. zł. do 4.196 tys. zł. (wzrost o 87,6%), zysk brutto z 360 tys. zł. do 3.931 tys. zł. (wzrost o 
991,9%) i wreszcie zysk netto z 1.927 tys. zł. w 2003 roku wzrósł do 3.176 tys. zł. w 2005 roku (wzrost 
o 64,8%).

Emitent wyróżnia się również bardzo wysoką rentownością kapitałów własnych. W 2005 roku wyniosła 
ona 13,8%.

Pierwszy kwartał 2006 roku przyniósł dynamiczny wzrost sprzedaży Spółki z 13.773 tys. zł w I kwartale 
2005 roku do 28.474 tys. zł w I kwartale 2006 r. (wzrost o 106,7%) oraz równie dynamiczny wzrost 
zysku operacyjnego - ze straty w I kwartale 2005 roku wynoszącej 1.239 tys. zł do zysku w I kwartale 
2006 roku w wysokości 1 298 tys. zł. 

W prezentowanych okresach Emitent finansował swój rozwój przy wykorzystaniu zadłużenia 
bankowego, zobowiązań handlowych oraz zysku.
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3. Analiza sytuacji finansowej w latach 2003-2005 oraz I kwartale 2006 r.
Poniżej prezentowane są wybrane wielkości finansowe i wskaźniki Qumak-Sekom S.A. za lata 2003-
2005 oraz za I kwartały 2005 i 2006 roku.

Tabela:  Wybrane historyczne dane finansowe Qumak-Sekom S.A. (tys. zł)

01.01.2006-
31.03.2006

01.01.2005-
31.03.2005

01.01.2005-
31.12.2005

01.01.2004-
31.12.2004

01.01.2003-
31.12.2003

Przychody ze sprzedaży 28 474 13 773 114 112 113 471 104 073

Zysk (brutto) ze sprzedaży 6 105 2 878 23 119 20 773 20 526

EBITDA 1 702 (916) 5 657 4 074 3 608

Zysk operacyjny 1 298 (1 240) 4 196 2 709 2 236

Zysk brutto 1 258 (1 357) 3 931 3 046 360

Zysk netto 989 (1 124) 3 176 2 422 1 927

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

W przeciwieństwie do lat 2003-2005, gdzie wielkość przychodów Emitenta kształtowała się na zbliżonym 
poziomie, pierwszy kwartał 2006 w porównaniu do pierwszego kwartału 2005 charakteryzuje się ponad 
dwukrotnym wzrostem sprzedaży.

Udział poszczególnych linii biznesowych w przychodach pierwszego kwartału 2006 r. jest następujący:

52 % integracja systemowa,

4% integracja aplikacji biznesowych,

44% technologie inteligentnego budynku.

Działalność integracyjna (integracja systemowa i integracja technologii inteligentnego budynku) oraz 
usługi programistyczne wraz z oprogramowaniem, wygenerowała w pierwszym kwartale 2006 r. 67% 
przychodów netto, natomiast sprzedaż sprzętu komputerowego 33%.

Znacznej poprawie, w I kwartale 2006 r. w porównaniu do I kwartału 2005 r., uległy wszystkie pozycje 
wynikowe rachunku wyników. W szczególności Emitent, w porównaniu do znacznych strat, począwszy 
od straty na sprzedaży do straty netto w pierwszym kwartale 2005r., odnotował bardzo dobre wyniki 
w pierwszym kwartale 2006 r.

Na poprawę wyniku operacyjnego w I kwartale 2006 w porównaniu do I kwartału 2005 miała wpływ 
realizacja wygranych w 2005 i początku 2006 roku kontraktów, głównie w zakresie technologii 
inteligentnego budynku.

Udział poszczególnych linii biznesowych w wyniku operacyjnym I kwartału 2006 r. jest następujący:

13% integracja systemowa,

6% integracja aplikacji biznesowych,

73% technologie inteligentnego budynku,

8% pozostałe przychody operacyjne.

Tabela:  Wskaźniki rentowności Qumak-Sekom S.A. (tys. zł)

01.01.2006-
31.03.2006

01.01.2005-
31.03.2005

01.01.2005-
31.12.2005

01.01.2004-
31.12.2004

01.01.2003-
31.12.2003

Rentowność sprzedaży (brutto) 21,4% 20,9% 20,3% 18,3% 19,7%

Rentowność EBITDA 6,0% (6,7%) 5,0% 3,6% 3,5%

Rentowność zysku operacyjnego 4,6% (9,0%) 3,7% 2,4% 2,1%

Rentowność brutto 4,4% (9,9%) 3,4% 2,7% 0,3%

Rentowność netto 3,5% (8,1%) 2,8% 2,1% 1,9%
Źródło: Qumak-Sekom S.A.
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Zasady wyliczania wskaźników:  

- EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja  

- rentowność sprzedaży (brutto) = zysk brutto ze sprzedaży okresu/przychody ze sprzedaży okresu

- rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

- rentowność zysku operacyjnego = zysk operacyjny okresu/przychody ze sprzedaży okresu

- rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

- rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu 

Wszystkie wskaźniki rentowności rosną, co jest potwierdzeniem zwiększenia dochodowości sprzedaży 
wynikającej ze zmiany struktury oferowanych produktów, przy jednoczesnym mniejszym wzroście 
kosztów operacyjnych.

Tabela: Struktura aktywów Qumak-Sekom S.A.

 31.03.2006 31.03.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Wartość 
(tys. zł) % Wartość 

(tys. zł) % Wartość 
(tys. zł) % Wartość

 (tys. zł) % Wartość 
(tys. zł) %

Aktywa trwałe 5 020 11,1% 5 006 16,6% 5 021 9,9% 5 096 11,1% 7 392 15,0%

Aktywa obrotowe 40 348 88,9% 25 180 83,4% 45 644 90,1% 40 617 88,8% 41 803 84,9%

Aktywa razem 45 368 100% 30 186 100% 50 665 100,0% 45 713 100,0% 49 195 100,0%

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Tabela: Dynamika aktywów Qumak-Sekom S.A. w stosunku do roku poprzedniego

 

 

31.03.2006 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Wartość 
(tys. zł)

Dynamika 
(%)

Wartość 
(tys. zł)

Dynamika 
(%)

Wartość 
(tys. zł)

Dynamika 
(%)

Wartość 
(tys. zł)

Dynamika 
(%)

Aktywa trwałe 5 020 99,98% 5 021 98,53% 5 096 68,95% 7 391 96,90%

Aktywa obrotowe 40 348 88,40% 45 644 112,38% 40 617 97,16% 41 803 131,50%

Suma bilansowa 45 368 89,55% 50 665 110,83% 45 713 92,92% 49 195 124,80%

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Aktywa trwałe w prezentowanych okresach (po wyłączeniu aktywów finansowych w 2003 roku) 
pozostają na praktycznie niezmienionym poziomie, natomiast wahania aktywów obrotowych 
uzależnione są przede wszystkim od poziomu należności krótkoterminowych i środków pieniężnych na 
koniec okresu.

Tabela: Struktura pasywów Qumak-Sekom S.A.

 

31.03.2006 31.03.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Wartość 
(tys. zł) % Wartość 

(tys. zł) % Wartość 
(tys. zł) % Wartość

 (tys. zł) % Wartość 
(tys. zł) %

Kapitał własny 24 067 53,0% 18 767 62,2% 23 079 45,5% 19 737 43,2% 17 315 35,2%

Kapitał obcy 21 301 47,0% 11 418 37,8% 27 586 54,4% 25 976 56,8% 31 880 64,8%

Pasywa razem 45 368 100,0% 30 186 100,0% 50 665 100,0% 45 713 100,0% 49 195 100,0%

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Zmiany wartości kapitałów własnych w poszczególnych okresach są wypadkową zrealizowanych 
w danym czasie zysków, natomiast zmiana kapitałów obcych wynika z poziomu zobowiązań handlowych 
i kredytów na koniec przedstawianych okresów.

Tabela: Wskaźniki płynności Qumak-Sekom S.A.

 31.03.2006 31.03.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

Wskaźnik płynności 1 2,03 2,31 1,76 1,61 1,36
Wskaźnik płynności 2 0,02 0,62 0,16 0,29 0,04

Źródło: Qumak-Sekom S.A.
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Zasady wyliczania wskaźników:

Wskaźnik płynności 1 = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe

Wskaźnik płynności 2 = inwestycje krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe

O ile wskaźnik płynności 1 (płynność bieżąca) mieści się w granicach normy i spółka posiada 
zabezpieczenie zobowiązań w aktywach obrotowych, o tyle wskaźnik płynności 2 wskazuje że spółka 
w prezentowanych okresach mogła mieć trudności w regulowaniu zobowiązań na bieżąco. Podniesienie 
w wyniku emisji akcji posiadanego przez spółkę kapitału obrotowego zlikwiduje ten problem.

4. Analiza przychodów ze sprzedaży 
W analizowanych latach (2003-2005), zgodnie z realizowaną strategią, wielkość przychodów Emitenta 
kształtowała się na zbliżonym poziomie, od 104.073 tys. zł w roku 2003 do 113.471 tys. zł w 2004 r. i 
114.112 tys. zł w 2005 roku. 

Przychody Emitenta realizowane były przez trzy linie biznesowe: integrację systemową, integrację 
aplikacji biznesowych i technologie inteligentnego budynku. W ramach tych linii biznesowych 
największy udział w przychodach w latach 2003-2005 miała integracja systemowa i wynosił on 
niespełna 60%. Udział technologii inteligentnego budynku wynosił w tym okresie ok. 30%, natomiast 
integracja aplikacji biznesowych stanowiła prawie 10% przychodów netto Emitenta. 

W poszczególnych liniach biznesowych przychody generowane były głównie z usług (aplikacje 
biznesowe oraz  działalność integracyjna technologii inteligentnego budynku), natomiast w przypadku 
integracji systemowej zarówno z usług, jak i z dostaw sprzętu komputerowego.

Z punktu widzenia grup produktów podstawowym źródłem przychodów Spółki jest szeroko rozumiana 
działalność integracyjna (integracja systemowa i integracja technologii inteligentnego budynku), 
której udział w przychodach netto, na przestrzeni lat 2003-2005, wzrósł z 38,9,% do 52,1%. Drugą 
pozycję w przychodach firmy zajmuje sprzedaż sprzętu komputerowego, którego udział na przestrzeni 
analizowanego okresu zmniejszył się z ok. 49,9% do ok. 39,4%, a trzecią oprogramowanie i związane z 
nim usługi – spadek z 10,5% do 8,2% . Pozostałe przychody Spółki obejmują głównie przychody z tytułu  
refakturowania kosztów najmu i telekomunikacji. Zgodnie z przyjętą strategią, Spółka będzie dążyć 
do ustabilizowania sprzedaży sprzętu na poziomie około 40 mln. zł rocznie i będzie zwiększać udział 
sprzedaży usług o dużej wartości dodanej w sprzedaży ogółem. Szczegółowe informacje dotyczące 
przychodów Spółki znajdują się w części ,,Źródła przychodów Emitenta” w rozdziale ,,Opis działalności 
Emitenta”. 

Z księgowego punktu widzenia, w podziale na produkty oraz towary i materiały, przychody netto 
Emitenta kształtowały się jak poniżej. 

Tabela: Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Qumak-Sekom S.A. (tys. zł)

I Q 2006 I Q 2005 2005 2004 2003

Przychody netto ze sprzedaży produktów 14 051 5 642 40 363 38 618 52 110
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 14 423 8 131 73 749 74 853 51 963
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów 
i materiałów, razem 28 474 13 773 114 112 113 471 104 073

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Przychody netto ze sprzedaży produktów obejmują usługi: integracji systemowej, instalacji 
okablowania strukturalnego, instalacji technologii inteligentnego budynku oraz usługi programistyczne 
i wdrożeniowo-konsultingowe. Natomiast przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 
obejmują: sprzedaż sprzętu komputerowego, oprogramowania (licencji na użytkowanie i egzemplarzy) 
oraz elementów technologii inteligentnego budynku.

Całość sprzedaży Emitenta była realizowana na terenie Polski.
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5. Czynniki wpływające na wynik operacyjny

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między: 

- przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, 
opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług, oraz 

- pozostałymi przychodami operacyjnymi 

a

- wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia 
lub cenach nabycia albo zakupu, powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego 
kosztów ogólnych (koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), oraz 

- pozostałymi kosztami operacyjnymi.
Tabela:  Wynik operacyjny Qumak-Sekom S.A. (tys. zł)

01.01.2006-
31.03.2006

01.01.2005-
31.03.2005

01.01.2005-
31.12.2005

01.01.2004-
31.12.2004

01.01.2003-
31.12.2003

Zysk operacyjny 1 298 (1 240) 4 196 2 709 2 236

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Poprawa wyniku operacyjnego wynika z przyjętej w 2004 roku strategii, zgodnie z którą Emitent założył 
ustabilizowanie sprzedaży sprzętu, tj. przychodów o niższej marży, a zwiększanie udziału sprzedaży usług 
o dużej wartości dodanej. W rezultacie Emitent nie zanotował dużego przyrostu sprzedaży, ale bardzo 
wyraźnie poprawił rentowność.

W latach 2003-2005 najwyższe poziomy zysków Spółka uzyskiwała z działalności w Pionie Technologii 
Inteligentnych Budynków. Natomiast najwyższą marżą procentową charakteryzowała się sprzedaż 
Pionu Aplikacji Biznesowych. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku operacyjnego poszczególnych pionów biznesowych 
prezentuje poniższa tabela. Przez wynik operacyjny pionu biznesowego należy rozumieć różnice 
pomiędzy przychodami ze sprzedaży, a kosztami sprzedaży zrealizowanymi przez dany pion, 
pomniejszoną o koszty operacyjne tego pionu (bez przydziału odpowiedniej części kosztów ogólnego 
zarządu).

Tabela: Roczny wynik operacyjny pionów biznesowych  w Qumak-Sekom S.A. (tys. zł)

Pion Integracji 
Systemowej

Pion Technologii 
Inteligentnego Budynku

Pion Aplikacji 
Biznesowych

2003 3 036 3 674 2 877
2004 3 124 3 699 2 589
2005 3 650 4 033 3 687

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

W latach 2003-2005 nie zaistniały zdarzenia nadzwyczajne i sporadyczne, wpływające na wynik 
operacyjny Spółki, natomiast na wynik brutto wpłynęły:

- utworzenie w 2003 roku rezerwy na utratę wartości spółek zależnych w kwocie 1.419 tys. zł;

- sprzedaż w 2004 roku wszystkich spółek zależnych i zrealizowanie na tych transakcjach zysku brutto 
w kwocie 929 tys. zł.

Elementy polityki rządowej, gospodarczej, fiskalnej, monetarnej i politycznej nie miały istotnego wpływu 
na działalność operacyjną Emitenta. Wyżej wymienione elementy mogą mieć wpływ na działalność 
operacyjną Emitenta bezpośrednio w zakresie zamówień publicznych, w szczególności dla administracji 
publicznej i pośrednio, tak jak to wskazano w części ,,Opis czynników ryzyka”.
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6. Analiza sytuacji finansowej w okresie I kwartału 2006
Szczegółowa analiza pojedynczego kwartału może nie dać pełnego i wiernego obrazu sytuacji 
finansowej Emitenta. Jest to związane z sezonowością sprzedaży, która w przypadku Spółki jest bardzo 
wyraźna. Pierwszy kwartał w działalności Spółki historycznie charakteryzuje się najsłabszymi wynikami 
finansowymi. Informacje nt. sezonowości znajdują się w rozdziale ,,Opis działalności Emitenta” w części 
,,Sezonowość”.

7. Informacje dotyczące źródeł kapitału Emitenta
Przedstawiona poniżej tabela przedstawia szczegółowe informacje na temat zasobów kapitałowych oraz 
samej struktury kapitałów Emitenta w okresie ostatnich 3 lat obrotowych oraz I kwartale 2006 roku (tys. zł)

BILANS IQ 
2006 % IQ 

2005 % 2005 % 2004 % 2003 %

I. Kapitał własny 24 067 53% 18 767 62% 23 079 46% 19 737 43% 17 315 35%
   Kapitał zakładowy 7 050 15% 6 884 23% 7 050 14% 6 884 15% 6 884 14%
   Zysk (strata) z lat 

ubiegłych 199 0,4% (2 822) -9% (2 976) -6% (5 398) -12% (7 325) -15%

   Zysk (strata) netto 989 2% (1 124) -4% 3 176 6% 2 422 5% 1 927 4%
II. Zobowiązania 

i rezerwy na 
zobowiązania

21 301 47% 11 418 38% 27 586 54% 25 976 57% 31 880 65%

Zobowiązania 
długoterminowe 600 1% 213 0,7% 487 1% 170 0% 410 1%

Zobowiązania 
krótkoterminowe 19 877 44% 10 918 36% 25 926 51% 25 238 55% 30 753 63%

Rozliczenia 
międzyokresowe 757 2% 285 0,9% 1 017 2% 490 1% 656 1%

Pasywa razem 45 368 100% 30 186 100% 50 665 100% 45 713 100% 49 195 100%

W analizowanym okresie Emitent  odnotował wahania wartości pasywów. W 2004 roku pasywa zmalały 
o 7,6% z poziomu 49 mln zł do 46 mln zł. Główną przyczyną tego spadku było zmniejszenie się poziomu 
zobowiązań handlowych. Z kolei w 2005 pasywa wzrosły o 10,8% do poziomu 51 mln zł, za sprawą 
kapitałów własnych oraz rozliczeń międzyokresowych. Struktura pasywów Emitenta jest stabilna, 
z nieznaczną przewagą kapitałów obcych. Taka struktura zapewnia Emitentowi możliwość zwiększania 
finansowania swojej działalności długiem.  

W okresie objętym analizą Qumak-Sekom S.A. posiadał bezpieczną strukturę finansowania. 

Tabela: Wskaźniki struktury finansowania Qumak-Sekom S.A.

31.03.2006 31.03.2005 31.12.2005 31.12.2004 31.12.2003

wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,47 0,38 0,54 0,57 0,65
wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do 
aktywów 0,03 0,15 0 0,09 0,15

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych 
kapitałem własnym 4,79 3,75 4,59 3,87 2,34

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,05 0,2 0 0,20 0,42
wskaźnik pokrycia odsetek przez EBITDA 257,42 (8,56) 36,03 11,51 7,21

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Analiza zadłużenia została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki:

wskaźnik zadłużenia ogólnego – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem / aktywa ogółem,

wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do aktywów – zadłużenie oprocentowane / aktywa ogółem,

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym – kapitał własny / aktywa trwałe,

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – zadłużenie oprocentowane / kapitał własny,

wskaźnik pokrycia odsetek przez EBITDA – EBITDA / odsetki.
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W analizowanych okresach wskaźniki zadłużenia kształtują się na bardzo niskim poziomie, co wynika 
z niskiego stanu zobowiązań Emitenta. Bezpieczeństwo prowadzonej działalności potwierdza również 
fakt wielokrotnego pokrycia aktywów kapitałem własnym, natomiast EBITDA znacznie przekracza 
wartość odsetek.

Emitent nie widzi zagrożenia dla możliwości wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań. Obsługa 
kredytów i zobowiązań handlowych przebiega na bieżąco, zgodnie z warunkami umów kredytowych 
oraz ustaleniami z dostawcami.

8. Wyjaśnienie źródeł i kwot oraz opis przepływów środków 
pieniężnych Emitenta

Spółka w latach 2003-2005 oraz w I kwartale 2006 roku finansowała swoją działalność kapitałem 
własnym, kredytem bankowym w rachunku otwartym, kredytem obrotowym oraz, w krótkim okresie 
2003 roku, pożyczką od głównego akcjonariusza.

W wyżej wymienionym okresie nie istniały ograniczenia prawne lub gospodarcze w zakresie 
dysponowania posiadanymi środkami finansowymi. Ze względu na funkcjonowanie kredytów 
w rachunku otwartym, nie zachodził też proces niewykorzystywania źródeł płynności finansowej. Wysoki 
poziom środków pieniężnych miał miejsce wyłącznie w ostatnich dniach każdego z prezentowanych 
lat.

W związku z niewielką ilością transakcji dewizowych w poszczególnych latach, praktycznie nie 
stosowano instrumentów finansowych jako zabezpieczenia tych transakcji.

W ostatnich trzech latach wpływy do spółki (poza ruchami kredytowymi) wynikały praktycznie wyłącznie 
ze sprzedaży towarów, produktów i materiałów (ponad 99% ogółu wpływów) i były przeznaczane na 
zakup towarów, produktów i usług oraz na obsługę bieżącą spółki (koszty sprzedaży i koszty ogólnego 
zarządu). Główne pozycje wpływów i wydatków spółki prezentuje poniższa tabela.

Tabela: Podstawowe wpływy i wydatki w latach 2003-2005 i w I kwartale 2005 i 2006 roku (w tys. zł)

 I Q 2006 I Q 2005 2005 2004 2003

przychody ze sprzedaży produktów, towarów i usług 28 474 13 773 114 112 113 471 104 073
koszt sprzedanych produktów, towarów i usług 22 369 10 895 90 993 92 698 83 547
udział kosztów sprzedaży w przychodach 79% 79% 80% 82% 80%
koszty sprzedaży 3 495 2 652 12 477 11 366 11 026
udział kosztów sprzedaży w przychodach 12% 19% 11% 10% 11%
koszty ogólnego zarządu 1 556 1 555 6 284 6 646 6 459
udział kosztów zarządu w przychodach 5% 11% 6% 6% 6%

Ruch środków pieniężnych w zakresie działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej przedstawia 
poniższa tabela

Tabela: Przepływy pieniężne Qumak-Sekom S.A. (tys. zł)

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I Q 2006 I Q 2005 2005 2004 2003

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 764) (238) 2 184 8 924 (4 556)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (213) (61) (226) 768 (823)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 246 (101) (4 622) (4 063) 2 438
Przepływy pieniężne netto, razem (3 731) (400) (2 664) 5 629 (2 941)
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych (3 731) (400) (2 664) 5 629 (2 941)
Środki pieniężne na początek okresu 4 190 6 854 6 854 1 225 4 166
Środki pieniężne na koniec okresu 458 6 454 4 190 6 854 1 225

W okresie ostatnich dwóch lat Emitent  generował dodatnie przepływy pieniężne z działalności 
operacyjnej. Z kolei ujemne przepływy pieniężne w tym samym okresie były wynikiem spłaty zaciągniętych 
zobowiązań, w tym zmniejszenia obciążeń kredytowych. Wydatki na działalność inwestycyjną w skali 
trzech lat były praktycznie neutralne. 
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Obecna płynność finansowa oparta o środki własne i kredyt jest uzależniona od stopnia zaawansowania 
realizacji w poszczególnych kontraktach i w miarę wzrostu zaangażowania w kontrakty będzie malała. 

Największe zapotrzebowanie na kapitał, a więc także na wykorzystanie linii kredytowej następuje 
zawsze w IV kwartale roku, ze względu na duże obciążenia finansowe w kontraktach które jeszcze nie 
zostały zapłacone przez zleceniodawców. 

Spółka posiada limit kredytowy do kwoty 7mln zł (obecnie częściowo wykorzystywany) z terminem 
wykorzystania do 31.12.2006 roku. W wypadku powodzenia emisji nie powinno być konieczności 
korzystania z dodatkowego kredytowania w ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy.

9.  Informacje dotyczące jakichkolwiek ograniczeń 
w wykorzystywaniu zasobów kapitałowych, które miały lub 
mogłyby mieć bezpośrednio lub pośrednio istotny wpływ na 
działalność operacyjną Emitenta

Nie istnieją jakiekolwiek ograniczenia w wykorzystaniu zasobów kapitałowych mogące mieć istotny 
wpływ na działalność operacyjną Emitenta.

10.  Informacje dotyczące przewidywanych źródeł funduszy 
potrzebnych do zrealizowania zobowiązań z tytułu głównych 
inwestycji, co do których organy zarządzające Emitenta podjęły 
już wiążące decyzje oraz istniejących lub planowanych znaczących 
aktywów trwałych

Spółka nie posiada znaczących aktywów trwałych, nie zostały także podjęte żadne wiążące decyzje 
odnośnie istotnych inwestycji w przyszłości.

Inwestycje bieżące są finansowane za pośrednictwem leasingu ( flota samochodowa) oraz ze środków 
własnych (pozostałe zakupy aktywów trwałych).

11. Informacje na temat potrzeb kredytowych 
Emitent finansuje obecnie swoją działalność kapitałem własnym, a także posiada uruchomiony kredyt 
w Raiffeisen Bank Polska S.A. z limitem 7 mln zł i z terminem wykorzystania do końca 2006 roku. 
Kredyt ten jest obecnie częściowo wykorzystany. Zwiększony poziom planowanej sprzedaży i realizacja 
kontraktów o dłuższym okresie trwania prac powodują, że obecny poziom dostępnego kapitału 
w najbliższym czasie stanie się niewystarczający do prawidłowej obsługi wykonywanych zleceń. 
W wypadku powodzenia emisji serii I i podwyższenia kapitału o kwotę pomiędzy 16 a 25 mln zł, Spółka - 
poza wcześniej wymienionym kredytem, nie powinna mieć dodatkowych potrzeb kredytowych w ciągu 
najbliższych kilkunastu miesięcy.
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ROZDZIAŁ IV
PROGNOZA NA 2006 ROK

Zarząd Emitenta w przygotowaniu prognoz opierał się na:
1. dostępnych na rynku raportach analitycznych w zakresie planowanego wzrostu wartości rynku IT 

i rynku budowlanego;
2. wartości już podpisanych i realizowanych w 2006 roku kontraktów;
3. wartości kontraktów które są w zasięgu realizacji Spółki;
4. rozszerzeniu przez Emitenta rodzaju proponowanych usług.

Na założenia opisane w punktach 2-4 powyżej, członkowie organów administracyjnych zarządzających 
i nadzorczych Spółki mogą mieć wpływ.

Założenie opisane w punkcie 1 powyżej znajduje się całkowicie poza obszarem wpływów członków 
organów administracyjnych zarządzających i nadzorczych Spółki.

W prognozie zostały ujęte wszystkie kontrakty wygrane, oraz kontrakty planowane, jako iloczyn 
prawdopodobieństwa pozyskania i szacowanej wielkości kontraktów. Koszty zostały oszacowane jako 
wypadkowa kosztów poniesionych w 2005 roku, oraz ewentualnych planowanych zmian kosztów w 
2006 roku. Wzrost kosztów operacyjnych wynika ze zwiększonych potrzeb z tytułu planowanego wzrostu 
sprzedaży i związanej z nią obsługi. Rezerwy zostały oszacowane na podstawie wiedzy historycznej. 
Podatek dochodowy ze względu na występowanie w spółce kosztów nie stanowiących kosztów 
uzyskania przychodów i niemożliwych do rozliczenia także w odroczonym podatku dochodowym, 
został oszacowany na poziomie 21% zysku brutto.

Prognoza wybranych elementów Rachunku Zysków i Strat (w tys. zł)

dane historyczne prognoza

01.01.2005-
31.12.2005

01.01.2006-
31.12.2006

Przychody ze sprzedaży 114 112 178 910

Zysk (brutto) ze sprzedaży 23 119 29 760

EBITDA 5 657 7 720

Zysk z działalności operacyjnej 4 196 6 260

Zysk brutto 3 931 5 960

Zysk netto 3 176 4 709

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Tabela:  Wybrane wskaźniki finansowe

 01.01.2005-
31.12.2005 

prognoza 

01.01.2006-
31.12.2006

Rentowność sprzedaży (brutto) 20,3% 16,6%

Rentowność EBITDA 5,0% 4,3%

Rentowność zysku operacyjnego 3,7% 3,5%

Rentowność brutto 3,4% 3,3%

Rentowność netto 2,8% 2,6%

Źródło: Qumak-Sekom S.A.
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1. Opinia biegłego rewidenta ze sprawdzenia wybranych elementów 
prognozowanych informacji finansowych na rok 2006

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu 

Qumak-Sekom Spółka Akcyjna

Sprawdziliśmy wybrane elementy prognozowanych informacji finansowych na rok 2006 Qumak-
Sekom Spółka Akcyjna (Spółka) z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, na które składają się 
sporządzone w formie planu i oparte na znaczących szacunkach prognozy dotyczące następujących 
elementów rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku:

- przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w wysokości 178.910 tysięcy 
złotych (słownie: sto siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych),

- zysk (brutto) ze sprzedaży w wysokości 29.760 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć 
milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy złotych),

- zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) w wysokości 7.720 tysięcy 
złotych (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),

- zysk z działalności operacyjnej w wysokości 6.260 tysięcy złotych (słownie: sześć milionów dwieście 
sześćdziesiąt tysięcy złotych),

- zysk brutto w wysokości 5.960 tysięcy złotych (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt 
tysięcy złotych),

- zysk netto w wysokości 4.709 tysięcy złotych (słownie: cztery miliony siedemset dziewięć tysięcy 
złotych).

Za sporządzenie prognozowanych informacji finansowych, w tym założeń, na których je oparto, 
odpowiada Zarząd Spółki. Naszym zadaniem było dokonanie sprawdzenia tych informacji 
przedstawionych w formie planu na rok 2006, opartych na znaczących szacunkach.

Sprawdzenie prognozowanych informacji finansowych przeprowadziliśmy stosownie do norm i 
wytycznych zawartych w Międzynarodowym Standardzie Usług Atestacyjnych 3400 (ASIE 3400) 
wydanych przez Międzynarodową Federację Księgowych (IFAC).

Standard nakłada na nas obowiązek przeprowadzenia sprawdzenia prognozowanych informacji 
finansowych w taki sposób, aby uzyskać umiarkowaną pewność, że prognozowane informacje 
finansowe nie zawierają istotnych nieprawidłowości.

Prognozowane informacje finansowe zostały sporządzone w celu zamieszczenia ich w Prospekcie 
Emisyjnym.

Sprawdzając dowody uzasadniające przyjęte przez Zarząd Spółki założenia, nie stwierdziliśmy niczego, 
co kazałoby nam sądzić, że nie stanowią one racjonalnej podstawy sporządzania prognozowanych 
informacji finansowych.

Naszym zdaniem, prognozowane informacje finansowe, obejmujące prognozowane wyżej dane 
liczbowe, zostały poprawnie przygotowane na podstawie założeń i zaprezentowane zgodnie z zasadami 
(polityką) rachunkowości, które są spójne z zasadami rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu 
sprawozdań finansowych i historycznych informacji finansowych.

Rzeczywiste wyniki finansowe mogą różnić się od przewidywań, ponieważ przewidywane zdarzenia 
często nie następują zgodnie z oczekiwaniami, a wynikające stąd odchylenia mogą być istotne.

Elżbieta Grześkowiak Cecylia Pol

Biegły Rewident Prezes Zarządu 
Nr 5014/2578 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.,

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego 
na listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238

Biegły Rewident 
Nr 5282/782

Poznań, dnia 27 marca 2006 roku.
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ROZDZIAŁ V
OTOCZENIE

1. Rynek IT w Polsce
Rynek IT w Polsce determinują czynniki zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. 
Głównymi czynnikami wewnętrznymi są: konkurencja, przejawiająca się wielością podmiotów na nim 
działających, oraz brak koncesjonowania. W odniesieniu do warunków zewnętrznych podstawowy 
wpływ na rynek IT ma stan gospodarki kraju oraz trendy w administracji publicznej i innych podmiotach 
użyteczności publicznej (np. zwiększenie ilości zamówień w związku z problemem roku 2000, proces 
dostosowawczy przy wejściu Polski do Unii Europejskiej, wykorzystywanie środków pomocowych 
funduszy europejskich). Ponadto nie bez znaczenia jest  przekonanie przedsiębiorców o konieczności 
informatyzacji przedsiębiorstw, bez której nie jest możliwe skuteczne konkurowanie w globalnej 
gospodarce oraz o możliwościach wykorzystania środków pomocowych funduszy europejskich na 
poprawę poziomu informatyki.

Pomimo okresowych zmian dynamiki, rynek ten jest rynkiem trwale wzrostowym. Zgodnie 
z analizami biura badawczo-analitycznego DiS1 wartość rynku IT w Polsce będzie, niezależnie od waluty 
i związanego z nimi ryzyka kursowego, stale wzrastać.

1 Ocena rynku IT oparta jest na wstępnych danych pochodzących od kilkudziesięciu największych spółek sektora IT. Dane za lata 2006-2008 
to w całości prognozy DiS oparte na założeniach wzrostu PKB, jakościowo zgodnych z ocenami wyrażanymi przez RPP/NBP.

Wartość rynku IT w latach 1996-2008 w trzech walutach
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Ocenia się, że polska gospodarka będzie rozwijać się bez bardzo dynamicznych przyrostów, jednak stale 
i niezmiennie przynajmniej do 2008 roku.

Lata 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PKB (mld zł) 849,02 931,38 967,70 1007,38 1053,72 1106,40
Dynamika PKB 3,7% 5,3% 3,2% 3,0% 3,4% 3,7%
Inflacja 1,7% 4,4% 0,7% 1,1% 1,2% 1,3%
Wydatki na IT jako % PKB 1,67% 1,62% 1,67% 1,71% 1,74% 1,79%

Źródło: DiS 2006 

Powyższa tabela wskazuje, konsekwentny prognozowany wzrost PKB  i dodatkowo wzrost procentowego 
udziału wydatków na IT w PKB. Zatem przyrost środków przeznaczanych na informatyzację będzie miał 
podwójne źródło.

Również nie bez znaczenia jest fakt, że Polska pozostaje w dalszym ciągu jednym z najsłabiej rozwiniętych 
państw Unii Europejskiej w dziedzinie informatyzacji. W związku z tym Polska będzie musiała podjąć 
działania dostosowawcze, mające na celu informatyzację kraju. Również sama Unia, wskazując na 
dziedziny, w których chce podjąć konkurencyjne wyzwania w stosunku do gospodarki USA, Japonii 
i Chin, wskazuje na innowacyjność, rozwój nauki i informatyzacji. 

W zakresie tendencji wewnątrz samego rynku IT, należy podkreślić, że polski rynek rozwija się głównie 
pod wpływem sytuacji globalnej. Przeniesienie produkcji lub centrów informatycznych do krajów 
o relatywnie niskich kosztach wytworzenia, czy wynajmu wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej 
powoduje obniżenie się kosztów technologii i urządzeń wysokospecjalistycznych.

Dodatkowym skutkiem przeniesienia prostego wytwarzania sprzętu informatycznego do państw, 
oferujących szeroki dostęp do taniej siły roboczej i stosujących niskie stawki podatkowe jest, obok 
obniżenia ceny, zmniejszanie się udziału oraz istotności produkcji sprzętu w rynku IT. Jednocześnie 
wzrasta popyt na usługi informatyczne oraz na oprogramowanie informatyczne, tj. popyt na działania 
inne niż wytwórcze, związane zaś z myślą inżynierską oraz zastosowaniem nowych pomysłów 
i rozwiązań programistycznych, jak również działań związanych z ich obsługą i dostosowywaniem do 
zmieniających się potrzeb klientów. 

Wydatki na IT jako procent PKB w Polsce w latach 1996-2008 
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Rynek IT w Polsce w latach 1999-2008 (mln USD)
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Biorąc pod uwagę obszary, w jakich prowadzi działalność Qumak-Sekom S.A., wskazane tendencje 
powinny mieć pozytywny wpływ na wyniki Spółki.

Istotny jest fakt, że prognozy DiS nie wskazują zmiany tendencji albo zmniejszenia się dynamiki rozwoju. 
Prognozowane tendencje określają również stały i znaczący wzrost, prowadzący do przewagi udziału 
myśli technicznej nad prostą sprzedażą sprzętu oraz wzrost w zakresie opieki nad klientem.

2. Pozycja Spółki na rynku IT
Qumak-Sekom S.A. na przestrzeni kilkudziesięciu lat swojej działalności wypracował pozycję jednego 
z największych polskich integratorów technologii informatycznych. Według rankingu opublikowanego 
przez Computerworld -TOP200 za rok 2005, Spółka plasuje się w Polsce w ścisłej czołówce pod 
względem przychodów z usług integracyjnych. 

Parametry rozwoju rynku IT w latach 2003-2008

Lata 2003 2004 2005 2006(*) 2007(*) 2008(*)

Rynek IT ogółem (mln PLN) 14.216,8 15.078,3 16.160,3 17.228,5 18.331,1 19. 817,1
w tym: rynek oprogramowania 2.741,7 2.959,7 3.173,4 3.404,0 3.629,0 3.839,1
w tym: rynek usług 6.872,2 7.815,4 8.560,8 9.341,1 10.101,6 10.847,7
Dynamika rynku IT 0,7% 6,1% 7,2% 6,6% 6,4% 8,1%
Dynamika oprogramowania 11,4% 8,0% 7,2% 7,3% 6,6% 5,8%
Dynamika rynku usług 8,1% 13,7% 9,5% 9,1% 8,1% 7,4%

Źródło: DiS, GUS, NBP, 2006; (*) – prognozy

Poniższa wykres przedstawia szczegółowo tendencje, jakie można zaobserwować i jakie są 
prognozowane w odniesieniu do różnych obszarów rynku informatycznego w Polsce.

Źródło: DiS, 2006 (dla lat 2006, 2007, 2008 – prognoza)
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Firmy informatyczne o największych przychodach 
z usług integracyjnych w 2005 roku 

(w tys. zł)
1 Comarch S.A. GK 204 559
2 ComputerLand S.A. GK 143 748 
3 Emax S.A. GK 91 538
4 Prokom Software S.A. GK 74 617
5 Qumak-Sekom S.A. 61 558 
6 Matrix.Pl S.A 37 599 
7 Wola Info S.A. 27 415 
8 EDS Poland Sp. z o.o. 26 950 

       Źródło: Computerworld – TOP200

Zgodnie z przyjętą na początku 2004 roku strategią, opracowaną we współpracy z uznaną, międzynaro-
dową firmą konsultingową AT Kearney, model biznesowy Spółki opiera się na zdywersyfikowanej struk-
turze przychodów realizowanych w oparciu o trzy kluczowe obszary działania: integrację systemową, 
integrację aplikacji biznesowych oraz technologie inteligentnego budynku. W każdym z tych obszarów 
firma posiada unikalne kompetencje i zespoły ekspertów o bogatym doświadczeniu zawodowym. Spół-
ka konsekwentnie umacnia swoją pozycję rynkową poprzez koncentrację na tych obszarach działania, 
które charakteryzują się wysokim poziomem marży oraz znaczącą dynamiką wzrostu. Efektem realizacji 
tej strategii jest uzyskanie przez Qumak-Sekom wysokiej pozycji wśród polskich dostawców rozwiązań 
dla Contact Center (CC), technologii inteligentnego budynku  oraz rozwiązań w zakresie bezpieczeń-
stwa IT. Ponadto, dzięki współpracy z globalnymi liderami branży informatycznej, Spółka konstruuje 
swoją ofertę w oparciu o najnowsze rozwiązania technologiczne z zakresu IT.

Wykresy: Tempo wzrostu wybranych rynków IT (w mln zł) oraz udział Qumak-Sekom S.A. w tych rynkach
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* przy założeniu 25% tempa wzrostu rynku bezpieczeństwa IT

* przy założeniu 10% tempa wzrostu rynku systemów automatyki budynków

Źródło: Qumak-Sekom S.A. wspólnie z AT Kearney 

Bezpieczeństwo IT*
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Technologie Inteligentnego Budynku*
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3. Konkurencja

Dalszy dynamiczny rozwój Emitenta determinują dwa kluczowe czynniki. Pierwszy z nich to potencjał 
polskiego rynku IT, który rokrocznie osiąga znaczące przyrosty, oraz drugi – działania konkurencji, 
dotyczące przede wszystkim reprezentantów krajowego sektora IT i - w mniejszym stopniu – podmiotów 
zagranicznych, które są już obecne w Polsce lub rozważają wejście na nasz rynek.

Krajowy sektor informatyczny charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością. Na rynku działa wielu 
potencjalnych i rzeczywistych konkurentów Spółki – są to zarówno duże podmioty gospodarcze, 
o zasięgu ogólnopolskim, jak również mniejsze firmy, działające na skalę lokalną, posiadające silną 
pozycję rynkową w danym regionie. Strategia ekspansji rynkowej Emitenta oparta jest na skutecznej 
rywalizacji z w/w firmami, przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji. 

W dwóch z trzech kluczowych obszarów działalności Spółki, tj. w zakresie technologii inteligentnego 
budynku oraz rozwiązań dla Contact Center, Qumak-Sekom osiągnął wysoką pozycję rynkową, realizując 
strategię dostarczania nabywcom unikatowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych. Jej efektem 
jest posiadanie znaczącej liczby lojalnych klientów, wyposażonych w autorskie systemy IT opracowane 
przez Emitenta – co stanowi poważną barierę wejścia dla potencjalnych konkurentów. 

W obszarze rozwiązań integratorskich innowacyjny charakter oferty firmy polega na efektywnym 
łączeniu systemów dostarczanych przez potentatów branżowych z własnymi, autorskimi rozwiązaniami. 
Taka formuła pozwala na tworzenie kompleksowych systemów informatycznych, dostosowanych do 
specyficznych wymogów każdego klienta. Daje to możliwość zaoferowania szeregu usług dodanych. 
Spółka ceniona jest za jakość, rzetelność i innowacyjność wykonywanych prac.

Ze względu na charakter prowadzonej działalności Qumak-Sekom S.A. postrzega jako swoich 
konkurentów firmy, których oferta handlowa odpowiada funkcjonalnie i technologicznie ofercie usług 
świadczonych przez Spółkę, kierowanej do tych samych segmentów rynku. 

Tabela: Główni konkurenci Qumak-Sekom S.A. 

System Automatyki Budynku Aplikacje Biznesowe
(Contact Center, CRM, ERP) Integracja systemowa

Johnson Controls INT’I Ltd. 

Mercury Engineering Polska 
Sp. z o.o.

Siemens Building Technologies 
Sp. z o.o. 

Honeywell Sp. z o.o.

ABG Ster-Projekt S.A.

Prokom Software S.A.

EMAX S.A.

NextiraOne Polska Sp.z o.o.

ComArch S.A. 

WOLA INFO S.A.

Avaya  Poland Sp. z o o.

Wind Telekom S.A.

QAD Polska Sp. z o.o.

Exact Software Poland Sp. z o.o.

Comp S.A.

ComArch S.A.

ComputerLand S.A. 

Prokom Software S.A.

NextiraOne Polska Sp.z o.o.

Solidex S.A.

SoftBank Serwis Sp. z o.o.

ATM S.A.

Lumena Sp. z o.o.

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

4. Otoczenie prawne Spółki
Wśród regulacji prawnych, które mogą mieć istotny wpływ na działalność Emitenta, znajdują się 
następujące akty prawne:

4.1. Prawo zamówień publicznych

Składanie zamówień przez jednostki sektora finansów publicznych, inne państwowe jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, niektóre osoby prawne (inne niż określone powyżej) 
utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym nie mających 
charakteru przemysłowego ani handlowego oraz inne podmioty określone w przepisach ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177, z późn.zm.) („Prawo 
Zamówień Publicznych”) podlega Prawu Zamówień Publicznych. Emitent oferuje swoje usługi nie tylko 
podmiotom prywatnym, ale także jednostkom organizacyjnym, do których znajduje zastosowanie Prawo 
Zamówień Publicznych. Prawo Zamówień Publicznych dotyczy niektórych postępowań przetargowych, 
w których Emitent bierze udział. Podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów Prawa Zamówień 
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Publicznych jest wówczas zamawiający. Emitent ma natomiast obowiązek przygotować ofertę 
i ewentualnie zawrzeć umowę zgodnie z normami Prawa Zamówień Publicznych. 

Podstawowym trybem przetargu organizowanego w trybie Prawa Zamówień Publicznych, w którym 
Emitent bierze udział, jest przetarg nieograniczony. Zgodnie z art. 15 Prawa Zamówień Publicznych 
postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. Jak stanowi art. 
39 Prawa Zamówień Publicznych przetarg nieograniczony to tryb udzielenia zamówienia, w którym 
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy zainteresowani 
wykonawcy. Zgodnie z art. 4 Prawa Zamówień Publicznych Emitent uczestniczący w przetargu 
nieograniczonym ma obowiązek złożyć wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu, a jeżeli zamawiający żąda dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków, 
również te dokumenty. Zgodnie z postanowieniami art. 45 Prawa Zamówień Publicznych jeżeli wartość 
zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro na Emitencie ciąży 
dodatkowo obowiązek wniesienia wadium na rzecz zamawiającego. 

4.2. Prawo autorskie

Oprogramowanie komputerowe korzysta w Polsce ze szczególnej ochrony przewidzianej przepisami 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i o prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 
904, z późn. zm.) („Prawo Autorskie”). Zważywszy, że opracowywanie zintegrowanych systemów infor-
matycznych oraz systemów automatyki budynków, a także ich sprzedaż stanowi podstawowy przed-
miot działalności gospodarczej Emitenta, zastosowanie znajdują przepisy Prawa Autorskiego dotyczące 
nabywania praw do oprogramowania tworzonego przez pracowników Emitenta lub niezależnych pro-
gramistów, udzielania lub uzyskiwania przez Emitenta licencji na dane systemy oraz dotyczące ochrony 
osobistych praw autorskich twórców.

W zakresie nabywania praw autorskich od twórców oprogramowania, zgodnie z art. 74 ust. 3 Prawa 
Autorskiego, prawa majątkowe do programu komputerowego stworzonego przez pracownika w wy-
niku wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy przysługują pracodawcy, o ile dana 
umowa o pracę nie stanowi inaczej. Ze względu na to, że umowy o pracę zawierane przez Emitenta 
z pracownikami nie wyłączają zastosowania powyższej regulacji Emitent, na mocy powołanego przepisu 
Prawa Autorskiego Emitent nabywa całość majątkowych praw autorskich do oprogramowania stworzo-
nego przez swoich pracowników bez konieczności wypłaty na ich rzecz dodatkowego wynagrodzenia 
(innego niż wynagrodzenie przysługujące pracownikom w ramach stosunku pracy). 

W przypadku umów o dzieło dotyczących oprogramowania, zawieranych przez Emitenta za wynagro-
dzeniem z niezależnymi programistami, zgodnie z postanowieniami umowy o dzieło, wykonawca dzieła 
przenosi na Emitenta prawa autorskie dotyczące danego oprogramowania. Przejście praw autorskich 
obejmujących pola eksploatacji określone w danej umowie o dzieło dokonuje się z chwilą przyjęcia 
dzieła przez Emitenta.

W odniesieniu do zawierania umów licencyjnych na oprogramowanie, które Emitent zawiera jako licen-
cjobiorca lub licencjodawca, zgodnie z art. 66 oraz 77 Prawa Autorskiego, umowa licencyjna na opro-
gramowanie uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym 
licencjobiorca ma swoją siedzibę (w przypadku Emitenta terytorium tym będzie obszar Rzeczypospolitej 
Polskiej), chyba że w umowie licencyjnej postanowiono inaczej. Umowa licencyjna powinna określać 
pola eksploatacji, w ramach których licencjobiorca jest upoważniony do korzystania z oprogramowania, 
oraz wskazywać zakres, miejsce i czas takiego korzystania. O ile umowa licencyjna nie zastrzega inaczej, 
udzielenie licencji nie ogranicza uprawnienia Emitenta do udzielenia licencji innym osobom do korzysta-
nia z utworu na tym samym polu eksploatacji. Udzielenie licencji niewyłącznej może zostać dokonane 
w każdej formie, zaś udzielenie licencji wyłącznej wymaga zachowania formy pisemnej.



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 33 

 Rozdział VI

ROZDZIAŁ VI
OPIS DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

1. Wstęp
Qumak-Sekom to jeden z wiodących polskich integratorów technologii informatycznych, co wykazują 
rankingi za lata 2004 i 2005, publikowane przez ComputerWorld i Teleinfo. 

Model biznesowy Spółki opiera się na zdywersyfikowanej strukturze przychodów realizowanych w 
oparciu o trzy kluczowe segmenty działania: integrację systemową, integrację aplikacji biznesowych 
oraz technologie inteligentnego budynku.

Obecna mocna pozycja rynkowa firmy to efekt skutecznego połączenia w jeden organizm dwóch 
średniej wielkości firm informatycznych: Sekom S.A., Qumak International Sp. z o.o., oraz dwóch 
mniejszych: Gandalf Polska Sp. z o.o., Blue Bridge Sp. z o.o., jak również konsekwentnie realizowanej 
strategii rozwoju opracowanej w 2004 roku.

2. Historia 
Początki Qumak-Sekom S.A. sięgają lat ’80 XX wieku. Spółka w swoim obecnym kształcie wywodzi się 
bezpośrednio z dwóch firm informatycznych – Qumak-International Sp. z o.o. oraz Sekom S.A., a także  
pośrednio z Gandalf Polska Sp. z o.o. i Blue Bridge Sp. z o.o. 

Qumak International Sp. z o.o – integrator systemów i sieci komputerowych - posiadał silną pozycję 
rynkową na obszarze południowej Polski. Firma dysponowała eksperckimi kompetencjami w zakresie 
działalności integratorskiej oraz bardzo dużym doświadczeniem w projektowaniu i instalacjach systemów 
komputerowych opartych na rozwiązaniach firmy Microsoft. W roku 1994 Qumak International Sp. z 
o.o. wprowadziła na rynek, jako jedna z pierwszych firm w Polsce, amerykański system klasy ERP. Dzięki 
temu Spółka stała się uznanym ekspertem w zakresie integracji aplikacji biznesowych typu ERP i MRP II 
dla przedsiębiorstw średniej wielkości.

Sekom S.A. prowadzi działalność od 1984 roku. Na przestrzeni wielu lat funkcjonowania na rynku 
firma zdobyła znaczącą pozycję wśród integratorów, specjalizując się w rozwiązaniach sieciowych. W 
1998 roku Sekom S.A. przejął 100% udziałów warszawskiej spółki Gandalf Polska Sp. z o.o. Spółka ta 
zajmowała się głównie dostarczaniem rozwiązań wideokonferencyjnych, posiadała również wysokie 
umiejętności i doświadczenie w zakresie budowy rozległych sieci teleinformatycznych. W tym samym 
roku Sekom S.A. przejął udziały spółki Blue Bridge Sp. z o.o. – firmy specjalizującej się w bezpieczeństwie 
systemów informatycznych.

W 1998 roku doszło do przejęcia przez Sekom S.A. udziałów w Qumak International Sp. z o.o. 

W 2000 roku nastąpiło połączenie Qumak International Sp. z o.o. z Gandalf Polska Sp. z o.o. oraz Blue 
Bridge Sp. z o.o., natomiast w 2002 roku połączyły się Sekom S.A. i Qumak International Sp. z o.o.

W wyniku tych połączeń powstała istniejąca obecnie firma Qumak-Sekom S.A.

3. Opis prowadzonej działalności operacyjnej
Emitent działa w oparciu o bezpieczny model biznesowy oparty na zdywersyfikowanej strukturze 
przychodów, realizowanych przez trzy linie biznesowe: integrację systemową, integrację aplikacji 
biznesowych i technologie inteligentnego budynku. W każdym z tych obszarów Spółka oferuje 
kompleksowe usługi, poczynając od usług konsultingowych i doradczych, poprzez projektowanie, 
dostarczanie i wdrażanie rozwiązań, kończąc na  wsparciu technicznym i serwisowym oraz rozbudowie 
rozwiązań w miarę zmieniających się potrzeb klienta. Strategia firmy polega na tworzeniu dedykowanych 
rozwiązań, w odniesieniu do konkretnych potrzeb nabywcy, w oparciu o integrację produktów 
uznanych, światowych dostawców.
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3.1. Integracja Systemowa 

Integracja systemowa polega na połączeniu, według autorskiej koncepcji, różnych systemów i różnego 
typu sprzętu komputerowego w spójny, całościowy system informatyczny, spełniający konkretne 
(biznesowe) wymagania klienta. Integracja połączona z serwisem oraz specjalistyczne usługi w zakresie 
bezpieczeństwa systemów informatycznych (audyty, projektowanie polityki bezpieczeństwa) stanowią 
główny produkt oferowany przez Emitenta w omawianej linii biznesowej, którą realizuje Pion Integracji 
Systemowej. 

Rozwiązania informatyczne związane z bezpieczeństwem IT są jednym z najbardziej perspektywicznych 
segmentów integracji systemowej na polskim rynku. Ich rola jest szczególnie istotna w kontekście 
zagrożeń zarówno natury „hakerskiej”, jak i związanych z ochroną przed zniszczeniem lub kradzieżą 
informacji. W większości krajów Unii Europejskiej nakłady na tę dziedzinę są od kilku do kilkudziesięciu 
razy wyższe niż w Polsce. Emitent kładzie szczególny nacisk na rozwój tego obszaru biznesowego, 
zarówno pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa systemom informatycznym klientów, jak i dokonywania 
działań audytorskich dotyczących już istniejących sieci informatycznych.

Nieodłącznym elementem realizacji przez Spółkę projektów z zakresu integracji systemowej jest 
dostarczanie nabywcom sprzętu IT. Jego sprzedaż w zdecydowanej większości przypadków jest 
połączona z usługą integracyjną, w ramach tworzenia rozwiązań informatycznych, a także z usługą 
konfiguracyjną i serwisową. Zamiarem Emitenta jest utrzymywanie sprzedaży sprzętu IT tylko i wyłącznie 
na takim poziomie, który gwarantuje efektywną realizację projektów integracyjnych.   

Qumak-Sekom S.A. działa również w obszarze rozwiązań multimedialnych, w tym w szczególności 
w zakresie wideokonferencji. Usługi w tej dziedzinie obejmują zarówno instalacje i konfiguracje sprzętu 
wideokonferencyjnego, w tym mostków do połączeń wielopunktowych, jak również wyposażanie sal 
wideokonferencyjnych, realizację transmisji obrazu i dźwięku poprzez Internet lub sieć korporacyjną. 
Ponadto Emitent świadczy usługi wynajmu sprzętu i obsługi sesji wideokonferencyjnych. Spółka 
ocenia, że słabo jeszcze rozpowszechnione usługi wideokonferencyjne staną się w najbliższych latach 
alternatywą dla części kosztownych i czasochłonnych podróży służbowych, w związku z czym ten zakres 
działań, w ocenie Emitenta, ma charakter perspektywiczny.

3.2. Integracja Aplikacji Biznesowych

Integracja Aplikacji Biznesowych stanowi drugą z trzech strategicznych linii biznesowych Qumak-
Sekom S.A., realizowaną przez Pion Aplikacji Biznesowych. Polega ona na łączeniu różnych systemów 
informatycznych wspomagających zarządzanie i działalność biznesową klienta, tak aby zapewnić 
skuteczną wymianę informacji pomiędzy nimi. Działalność integracyjna obejmuje również projektowanie 
i dostarczanie własnych aplikacji biznesowych, realizujących określone potrzeby poszczególnych 
klientów. Programy te podlegają opiece serwisowej oraz są rozwijane zgodnie z wymaganiami klienta. 
Spółka ocenia, że w najbliższym czasie będzie znacząco rosło zapotrzebowanie na usługi informatyczne 
z tego zakresu, w szczególności w obszarze oprogramowania dedykowanego (dostosowanego do 
indywidualnych potrzeb poszczególnych klientów) oraz na usługi integracji nowych systemów IT 
z systemami wdrożonymi i użytkowanymi dotychczas przez klienta.

Spółka zapewnia również wsparcie techniczne i serwisowe w zakresie bieżącej eksploatacji oferowanych 
systemów. 

Oferta Qumak-Sekom S.A.  w obszarze integracji aplikacji biznesowych koncentruje się na trzech 
obszarach:

- Systemy CC (Contact Center) – aplikacje służące do efektywnej realizacji wymiany informacji 
pomiędzy firmą a jej klientami, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji.

- Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) - zintegrowane rozwiązania informatyczne wspomaga-
jące planowanie i kontrolę wszystkich istotnych zasobów firmy oraz zarządzanie głównymi proce-
sami biznesowymi (logistyka, produkcja, sprzedaż, finanse i księgowość itd.), operujące na jednej, 
wspólnej dla całej firmy bazie danych.

- Systemy CRM (Customer Relationship Management) – aplikacje pozwalające na optymalizację 
zarządzania relacjami z klientami firmy, wspomagające procesy obsługi klienta oraz dostarczające 
pełnej informacji o klientach.
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3.3. Technologie Inteligentnego Budynku

Kolejną linią biznesową Emitenta są technologie inteligentnego budynku oferowane w Qumak-Sekom S.A. 
przez Pion Technologii Inteligentnego Budynku. Pion ten, oprócz szeroko pojętej automatyki budynków, czyli 
systemów odpowiadających za bezpieczeństwo budynku, komfort użytkowania i eksploatację systemów 
telekomunikacyjnych oraz sieci komputerowych, oferuje szereg unikatowych, autorskich rozwiązań 
z dziedziny elektronicznego monitoringu: system monitorowania kas fiskalnych, system monitoringu ruchu 
pojazdów, czy system obsługi recepcji. 

Emitent jest wykonawcą dedykowanych systemów bezpieczeństwa i monitoringu ruchu na kolejowych 
i drogowych przejściach granicznych na wschodniej granicy Polski, będącej równocześnie nową granicą 
Unii Europejskiej. Na rozwiązania te składają się m.in. systemy: sygnalizacji włamania i napadu, sygnalizacji 
pożaru, telewizji dozorowej, kontroli dostępu, monitoringu ruchu pojazdów, synchronizacji czasu. Łącznie 
obsługiwanych jest 25 przejść granicznych.

Emitent posiada unikatowe na rynku krajowym kompetencje techniczne w zakresie projektowania i budowy 
centrów przetwarzania danych –  specjalistycznych obiektów mających za zadanie ochronę systemów IT  
i danych przetwarzanych w przedsiębiorstwach. 

W tym zakresie Emitent oferuje usługi jako Generalny Wykonawca i odpowiada za pełną obsługę procesu 
realizacji obiektu, która obejmuje szereg etapów: stworzenie projektów koncepcyjnego i budowlanego, 
uzyskanie pozwolenia na budowę, wykonanie obiektu „pod klucz”, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 
Poszczególne etapy stworzenia Centrum Przetwarzania Danych pokazują różnorodność zakresu 
wykonywanych prac, a to z kolei wymaga od specjalistów odpowiedzialnych za ich realizację dużych 
kompetencji i wszechstronnej wiedzy z wielu dziedzin. Na szczególną uwagę zasługują kompetencje Emitenta 
w zakresie budowy serwerowni w pomieszczeniach o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. 

Emitent, dążąc do osiągnięcia silnej pozycji wyspecjalizowanego integratora technologii inteligentnego 
budynku, uczestniczy w całym procesie inwestycyjnym, oferując kompleksowe usługi, obejmujące: 
przygotowanie koncepcji, opracowanie projektu funkcjonalnego i technicznego, wykonanie oraz serwis 
gwarancyjny i pogwarancyjny. Dodatkowym atutem Spółki jest efektywne łączenie szerokich kompetencji 
z zakresu technologii inteligentnego budynku z doświadczeniem i wiedzą dotyczących technologii 
integracyjnych w ramach realizacji kompleksowych projektów IT.

4. Produkty oferowane przez Qumak-Sekom S.A.

4.1. Integracja Systemowa

Systemy ochrony sieci i komunikacji – projektowanie, budowanie oraz utrzymywanie kompletnych 
rozwiązań zapewniających ochronę sieci korporacyjnych, kluczowych zasobów informatycznych oraz 
bezpieczeństwo komunikacji, zarówno dla połączeń stałych, jak i dla użytkowników mobilnych. Do 
budowy omawianych systemów stosowane są takie komponenty, jak: firewalle, sensory i sondy IDS/IPS, 
bezpieczne kanały VPN oraz rozwiązania silnego uwierzytelniania użytkowników lub urządzeń.

Systemy kontroli treści – projektowanie oraz implementacja rozwiązań zapewniających kontrolę treści 
komunikacji, w obrębie systemu informatycznego klienta oraz na styku ze światem zewnętrznym, pod 
kątem obecności wirusów i niepożądanych lub niedozwolonych treści. Elementami funkcjonalnymi 
współtworzącymi systemy kontroli treści mogą być: system antywirusowy, system przeciwdziałający 
rozprzestrzenianiu się wiadomości typu SPAM, system filtracji adresów URL.

Systemy tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych (back-up i storage) – projektowanie oraz 
budowa systemów obsługujących proces wykonywania, zarządzania i odtwarzania kopii zapasowych 
oraz archiwalnych dla kluczowych elementów systemu informatycznego. Komponentami stosowanymi 
do budowy takich systemów są macierze dyskowe oraz napędy taśmowe (biblioteki), dedykowane 
wysokowydajne sieci, oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi lub archiwalnymi.

Sieci LAN/WAN oraz narzędzia do zarządzania i monitoringu sieci – projektowanie, budowanie oraz 
utrzymywanie sieci lokalnych i rozległych, a także zapewnianie środowiska dla zarządzania elementami 
sieci i narzędzi wspomagających proces rozwiązywania problemów.

Systemy multimedialne i wideokonferencyjne – projektowanie i implementacja rozwiązań z zakresu 
komunikacji biznesowej wykorzystującej jako nośnik informacji (głosu i przekazu wizyjnego) Internet 
i sieci korporacyjne. W ramach oferowanych przez Emitenta rozwiązań można wyróżnić: platformy 
zdalnej współpracy – wirtualne biuro, systemy Voice and Video over IP, systemy video-call-center, 
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video streaming w Internecie, sieciach korporacyjnych oraz mobilnych, systemy transmisji treści 
multimedialnych w sieciach teleinformatycznych.

Systemy zarządzania tożsamością (Identity Management) – projektowanie oraz wdrażanie rozwiązań 
zapewniających centralne zarządzanie kontami użytkowników w rozproszonych zdywersyfikowanych 
systemach informatycznych.

Systemy zarządzania i monitoringu infrastruktury IT – projektowanie i implementacja rozwiązań 
zapewniających centralne zarządzanie i monitoring elementów infrastruktury IT takich jak: stacje 
robocze, serwery, czy urządzenia sieciowe.

Q-Security – metodyka audytów bezpieczeństwa opracowana przez zatrudnionych u Emitenta ekspertów 
CISA (Certified Information System Auditor). Wykonywane wg tej metodyki audyty pozwalają na stałe 
podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemów informatycznych klientów, zgodnie z wymaganiami 
ustawodawcy, właścicieli lub regulacjami wewnętrznymi. Metodyka jest opracowana i wykorzystywana 
podczas audytów przeprowadzanych u klientów.

Q-Firewall – autorski system zabezpieczeń oferujący dwie podstawowe funkcjonalności: ścianę ogniową 
(Firewall) oraz Wirtualne Sieci Prywatne (VPN - Virtual Private Network). System ten może być stosowany 
do ochrony sieci korporacyjnych i dedykowanych segmentów sieci lokalnych oraz dla zapewnienia 
bezpiecznej komunikacji przez VPN z oddziałami firmy lub pracownikami mobilnymi. Produkt jest 
ukończony, modernizowany każdorazowo w zależności od potrzeb klienta.

Q-Monitoring – własny system monitoringu elementów systemu informatycznego, oparty na sieci 
rozproszonych agentów oraz centralnym serwerze zarządzania wraz z graficzną wizualizacją stanu 
monitorowanych elementów. Produkt jest ukończony, modernizowany każdorazowo w zależności od 
potrzeb klienta.

4.2. Aplikacje Biznesowe

Contact Center - Qumak-Sekom S.A. specjalizuje się we wdrażaniu zaawansowanych i kompleksowych 
rozwiązań dla Contact Center. Spółka bazuje na produktach światowych liderów w tym obszarze, 
które wykorzystuje do budowy profesjonalnych, kompleksowych rozwiązań wspomagających działanie 
Contact Center o średniej i dużej wielkości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. 
Warszawski integrator jest strategicznym partnerem firmy Genesys Telecommunications Laboratories - 
globalnego lidera tej branży. Przewaga technologiczna, jaką daje zastosowanie rozwiązań oferowanych 
przez Emitenta, polega na możliwości spójnego i jednolitego zarządzania całą sferą kontaktów 
z klientami, przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów komunikacji - od tradycyjnych połączeń 
telefonicznych (wykorzystywanych w klasycznym Call Center) po kontakty realizowane przy pomocy 
e-maili i Internetu. Najnowsze projekty Qumak-Sekom S.A. zostały zrealizowane w technologii Voice-
over-IP (VoIP). Spółka tworzy również dedykowane oprogramowanie (Aplikacje Agenta, aplikacje IVR), 
zintegrowane z innymi rozwiązaniami składowymi Contact Center w celu uelastycznienia swojej oferty. 
Wdraża także produkty i świadczy usługi z zakresu implementacji systemów zarządzania jakością 
kontaktów z klientami. Produkty oferowane w tym zakresie:

- Systemy CRM komunikacyjne  - produkty firmy Genesys Telecommunications Laboratories 

- Systemy IVR - produkty firm Genesys Telecommunications Laboratories, IBM (WebSphere Voice 
Response) oraz Envox

- Systemy rejestracji rozmów - Nice oraz ReDat

Systemy ERP - Emitent posiada w swojej ofercie system Epicor Enterprise, który - dzięki dedykowanym 
rozszerzeniom wykonanym przez zespół ekspertów Qumak-Sekom - stanowi unikalne na polskim rynku 
rozwiązanie przeznaczone dla firm, posiadających sieci salonów sprzedaży oraz dla firm dystrybucyjnych. 
Jest to wyjątkowa na rynku oferta branżowa, dedykowana dla firm dystrybucyjnych, pracujących w 
środowisku rozproszonym w trybie on-line i off-line (centrale i sieci handlowe firm, budujących mocne 
marki). Dodatkowo, system Epicor znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach o profilu serwisowym.

Systemy CRM operacyjne - Emitent bazuje w tym obszarze na systemach: Epicor Clientele, Microsoft 
CRM oraz Epicor ITSM - dedykowanym, certyfikowanym pod kątem zgodności ze standardem ITIL, 
rozwiązaniem wspomagającym pracę działów IT w średnich i dużych firmach. Dodatkowym atutem 
Spółki - aktywnie obecnej na polskim rynku CRM od 1998 roku - w zakresie CRM są unikatowe 
doświadczenia jej specjalistów.
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4.3. Technologie Inteligentnego Budynku

Systemy, odpowiadające za bezpieczeństwo budynku: wykrywanie i sygnalizacja pożaru, oddymianie, 
gaszenie gazem, wykrywanie tlenku węgla, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, telewizja dozorowa, 
kontrola dostępu, sygnalizacja włamania i napadu, sterowanie windami na wypadek pożaru, systemy 
przywoławcze.

Systemy odpowiadające za komfort i prawidłową eksploatację budynku: automatyczna wentylacja 
i klimatyzacja, monitorowanie i analiza dostarczanych mediów, sterowanie oświetleniem, 
telewizja kablowa, nagłośnienie, systemy zarządzania parkingiem, rejestracja czasu pracy, systemy 
teleinformatyczne, systemy telekomunikacyjne, sieci komputerowe.

Systemy BMS (Building Management Systems) –- zintegrowany system zarządzania budynkiem jest 
rozwiązaniem, którego funkcja polega na zbieraniu informacji i wymianie danych pomiędzy wszystkimi 
typami systemów zainstalowanych w budynku oraz badaniu zależności pomiędzy nimi. Koncepcja 
zarządzania budynkiem zakłada wspóldziałanie dwóch grup systemów - odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo oraz za komfort i właściwą eksploatację.

Qumak-Sekom oferuje w powyższym zakresie rozwiązania najbardziej uznanych producentów takich 
jak: Delta Controls, Honeywell, TAC, Schrack Seconet, ESSER, Polon Alfa, Ultrak, Bosch, D+H, G+M, 
Panasonic, Ericsson, Legrand, Krone, Reichle&DeMassari czy Molex Premise Networks.

4.4. Własne produkty Emitenta z zakresu Technologii Inteligentnego Budynku

Elektroniczny Monitoring Ruchu Pojazdów - kompleksowe rozwiązanie, służące do zarządzania 
transportem i odprawami pojazdów na danym obszarze. System rejestruje pojazdy wjeżdżające i 
wyjeżdżające, a także  wwożone i wywożone towary, zarządza ruchem transportowym oraz zezwala 
na wjazd i wyjazd. Wszystkie dane dotyczące pojazdów oraz kierowców przebywających i odpra-
wionych na danym terenie są zapisywane i archiwizowane w centralnej bazie danych. Rozwiązanie 
to składa się z szeregu zintegrowanych podsystemów: sterowania kamerami, sterowania sygnali-
zatorem, automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych, obsługi wag, wykonywania i archiwizacji 
fotografii pojazdów, wprowadzania danych kierowców i pojazdów oraz raportowania i analizy da-
nych. Produkt jest ukończony, zainstalowany w kilkunastu lokalizacjach na Drogowych Przejściach 
Granicznych.

System Obsługi Recepcji - system, którego zadaniem jest identyfikacja osób wchodzących do bu-
dynku biurowego/obiektu przemysłowego z ich danymi personalnymi, wyświetlonymi na ekranie 
komputera. Celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w nowoczesnym bu-
downictwie biurowym. Produkt jest w fazie tworzenia oprogramowania, w oparciu o analizy firm 
dysponujących dużymi obiektami biurowymi.

System Monitorowania Kas Fiskalnych - służy do kontroli transakcji kasowych. Zasada jego funkcjo-
nowania oparta jest na porównaniu cyfrowego zapisu wizyjnego rejestrującego obraz z poziomu 
kasy z informacjami tekstowymi o zakupach, zwrotach lub anulowanych transakcjach. Rozwiązanie 
to ma na celu eliminację tzw. kradzieży wewnątrzsklepowych. System ten może również eliminować 
i sygnalizować błędy w pracy kasjerów i urządzeń kasowych. Produkt jest ukończony, zainstalowany 
w kilku dużych obiektach handlowych.

5. Przewagi konkurencyjne
Podstawową cechą, która wyróżnia Emitenta na tle konkurencji, jest strategia biznesowa, polega-
jąca na prowadzeniu działalności w trzech synergicznych, ale odrębnych pionach biznesowych. W 
odróżnieniu od konkurencji, Emitent jest ekspertem w wybranych, wzrostowych segmentach bran-
ży IT i wyróżnia się wysoką wiedzą technologiczną. Spółka skupia się na obszarach, w których już 
uzyskała silną pozycję rynkową. Niewątpliwą przewagą nad innymi firmami, działającymi na rynku 
IT w Polsce, jest fakt, że Emitent posiada wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu kompleksowych 
rozwiązań biznesowych i teleinformatycznych. Dzięki temu Qumak-Sekom może pochwalić się sze-
rokim gronem renomowanych, lojalnych klientów, z którymi współpracuje od wielu lat, wdrażając 
systemy oparte na nowatorskich rozwiązaniach. O przewadze konkurencyjnej Spółki decyduje także 
wyspecjalizowana kadra złożona z doświadczonych konsultantów, projektantów i programistów. 

Świadczenie usług integratorskich przez Emitenta opiera się w znacznej mierze na własnych 
rozwiązaniach, dzięki którym powstają najbardziej efektywne projekty IT, łączące w sobie szereg 
innowacyjnych technologii. Praca najwyższej klasy specjalistów, skutecznie wykorzystujących swoją 
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wiedzę i umiejętności w celu sprostania oczekiwaniom nabywców, to jeden z kluczowych czynników 
sukcesu firmy.  

Mocna pozycja rynkowa Emitenta to kolejna przewaga konkurencyjna, która pozwala mu na nego-
cjowanie u jego dostawców korzystnych rabatów i warunków płatności.

Do atutów Qumak-Sekom należy również kompleksowość oferty usług (analiza potrzeb bizneso-
wych klienta, audyt dotychczas stosowanych rozwiązań, tworzenie koncepcji i propozycji  wdro-
żenia nowych rozwiązań, szczegółowy projekt, realizacja i wdrożenie, a także serwis i wsparcie 
techniczne w okresie eksploatacji).

Przewaga konkurencyjna w poszczególnych pionach biznesowych Emitenta: 

Pion Integracji Systemowej:

- Kompetencje potwierdzone certyfikatami oraz autoryzacjami czołowych światowych producentów 
rozwiązań oferowanych przez Emitenta;

- Wyjątkowo wysokie kompetencje w zakresie systemów bezpieczeństwa IT (Emitent zatrudnia 
inżynierów posiadających unikatowe w skali kraju certyfikaty CISA i CISSP);

- Własne produkty w zakresie bezpieczeństwa IT - Q-Firewall i zarządzania siecią - Q-Monitoring.

Pion Aplikacji Biznesowych:

- Elastyczność oferty (uzupełnianie i wzbogacanie jej własnymi produktami);

- Duże doświadczenie we wdrażaniu i obsłudze technicznej dużych, wielolokalizacyjnych i 
heterogenicznych Contact Center;

- Doświadczenie w tworzeniu Contact Center bazujących na technologii VoIP;

- Szczególne kompetencje w obszarze implementacji systemów CRM dla firm średniej wielkości;

- Dedykowane, wysokiej jakości rozwiązania dla dynamicznie rosnącego sektora sieci sprzedaży.

Pion Technologii Inteligentnego Budynku:

- Unikatowe w Polsce kompetencje w zakresie budowy serwerowni w szczególności w pomieszczeniach 
o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa;

- Bardzo mocna pozycja rynkowa, doświadczenie i kompetencje oraz wysoki status partnera 
biznesowego u producentów i dostawców technologii inteligentnych budynków;

- Unikatowe na rynku własne produkty Qumak-Sekom, integrujące technologie inteligentnego budynku 
z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi;

- Przewaga kosztowa (outsourcing prostych, niskomarżowych prac instalacyjnych).

Ponadto, mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług Spółka wdrożyła w 
2005 roku System Zarządzania Jakością (zgodnie z normą EN ISO-9001:2000). Zakres certyfikatu 
obejmuje wszystkie obszary działalności Qumak-Sekom S.A.

6. Strategia rozwoju
Realizowana przez Emitenta strategia została opracowana w 2004 roku we współpracy z renomowaną, 
międzynarodową firmą konsultingową AT Kearney. Zgodnie z jej założeniami, w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa biznesowego, Spółka działa w modelu opartym na zdywersyfikowanej strukturze 
przychodów, realizowanych w trzech kluczowych obszarach działania: integracji systemowej, integracji 
aplikacji biznesowych oraz technologiach inteligentnego budynku. Natomiast w celu zapewnienia 
szybkiego wzrostu rentowności działania i perspektywy wzrostów, w każdej z ww. linii biznesowych 
Emitent stale umacnia swoją pozycję, koncentrując się na tych obszarach rynku, które charakteryzują się 
wysokim poziomem marży oraz znaczącym potencjałem rozwoju. Spółka uznała, że należą do nich:

- w zakresie integracji systemów IT – sieci i bezpieczeństwo IT;

- w zakresie integracji aplikacji biznesowych - zaawansowane rozwiązania z obszaru Contact Center, 
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w szczególności z uwzględnieniem technologii VoiP, oraz rozwiązania CRM i ERP dedykowane dla 
wertykalnych grup klientów;

- w zakresie technologii inteligentnego budynku – infrastruktura serwerowni oraz nowoczesne 
systemy monitoringu i bezpieczeństwa.

Efektem realizacji tej strategii ma być umocnienie pozycji firmy poprzez zwiększanie jej udziału 
w wybranych segmentach rynku IT. Zamierzeniem Emitenta jest: 

- powiększenie udziału w rynku zaawansowanych systemów kopii zapasowych i archiwizacji (back-up 
i storage);

- powiększenie udziału w rynku audytów bezpieczeństwa systemów informatycznych;

- zdobycie pozycji wiodącego dostawcy rozwiązań firmy Genesys Telecommunications Laboratories w 
obszarze Contact Center;

- rozpoczęcie działalności w nowych segmentach rynku, w szczególności u klientów z sektorów firm 
ubezpieczeniowych, mediów i dużych korporacji;

- zdobycie pozycji polskiego lidera w zakresie budowy infrastruktury serwerowni.

Ponadto Spółka zamierza utrzymać znaczący udział w rynkach, charakteryzujących się wysoką 
dynamiką:

- rynek bezpieczeństwa IT;

- rynek rozwiązań dla Contact Center;

- rynek systemów zarządzania budynkiem.

Realizacja strategii wymaga odpowiedniego rozwoju kompetencji w zakresie technologii i produktów. 
Emitent planuje:

- zbudowanie nowych kompetencji w zakresie usług informatycznych w obszarze integracji aplikacji;

- rozwój oferty w obszarze technologii VoIP w zakresie rozwiązań dla Contact Center;

- umacnianie oferty w zakresie ERP dla sieci handlowo-dystrybucyjnych;

- rozwój własnych rozwiązań, w tym oprogramowania, w zakresie monitoringu i kontroli dostępu;

- rozwój oferty w zakresie budowy i wyposażania centrów danych i serwerowni;

- utrzymywanie bliskich relacji biznesowych z producentami systemów bezpieczeństwa IT w celu 
uzyskania pierwszeństwa we wprowadzaniu ich nowych rozwiązań na polski rynek.

Ponieważ realizacja strategii opiera się również na opracowywaniu własnych, autorskich rozwiązań, 
Emitent powołał Dział Nowych Technologii, który zajmuje się opracowywaniem i wprowadzaniem na 
rynek  rozwiązań o charakterze innowacyjnym.

7. Główne rynki oraz źródła przychodów i zysków Emitenta
Qumak-Sekom S.A. prowadzi sprzedaż usług na rynku krajowym, przy czym nie rozróżnia się geogra-
ficznych rynków działalności Spółki. 

Emitent, oferując rozwiązania w trzech równolegle rozwijających się pionach biznesowych, minimalizu-
je ryzyko spadku przychodów w związku z dekoniunkturą w którymkolwiek z segmentów rynku.

Obecna struktura sprzedaży w poszczególnych segmentach rynku wyraźnie odzwierciedla skutki przy-
jętej strategii działania Spółki. Koncentracja na wysokomarżowych systemach bezpieczeństwa IT oraz 
dedykowanym oprogramowaniu spowodowała znaczny wzrost sprzedaży w segmencie bankowo-fi-
nansowym oraz telekomunikacyjnym. Znaczącym segmentem na przestrzeni trzech ostatnich lat pozo-
staje segment publiczny. 
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Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Qumak-Sekom S.A. w podziale na segmenty rynku

Segmenty
2005 2004 2003

wartość 
w tys. zł % wartość 

w tys. zł % wartość 
w tys. zł %

segment publiczny 32 408 28,4% 51 743 45,6% 44 543 42,8%
przedsiębiorstwa handlowe 
i usługowe 27 958 24,5% 25 418 22,4% 21 647 20,8%

telekomunikacja 20 312 17,8% 13 843 12,2% 11 240 10,8%

segment bankowo-finansowy 16 546 14,5% 6 468 5,7% 6 973 6,7%

segment przemysłowy 13 122 11,5% 12 028 10,6% 15 715 15,1%

pozostałe 3 766 3,3% 3 971 3,5% 3 955 3,8%

RAZEM 114 112 100% 113 471 100% 104 073 100%

Źródło: Qumak -Sekom S.A.

Obecna struktura przychodów z punktu widzenia obszarów działalności jest następująca:

- integracja systemowa,

- aplikacje biznesowe (Contact Center, CRM oraz ERP),

- technologie inteligentnego budynku.

Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Qumak-Sekom S.A. w poszczególnych pionach biznesowych

Rodzaje działalności
2005 2004 2003

wartość 
w tys. zł % wartość 

w tys. zł
wartość 
w tys. zł

wartość 
w tys. zł %

Ogółem przychody, w tym: 114 112 100% 113 471 100% 104 073 100%

Integracja systemowa 68 162 59,7% 69 123 60,9% 59 122 56,8%
Technologie Inteligentnego 
Budynku 35 493 31,1% 32 738 28,9% 30 436 29,2%

Aplikacje Biznesowe 9 337 8,2% 8 041 7,1% 10 801 10,4%
Pozostałe przychody 1 120 1,0% 3 569 3,1% 3 714 3,6%

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Qumak-Sekom S.A. wg grup produktów

Grupa produktów
2005 2004 2003

wartość 
w tys. zł % wartość 

w tys. zł % wartość 
w tys. zł %

Integracja 59 452 52,1% 46 771 41,2% 40 520 38,9%

Sprzęt komputerowy 44 926 39,4% 58 051 51,2% 51 981 49,9%
Oprogramowanie i usługi 9 337 8,2% 8 041 7,1% 10 801 10,5%
Pozostałe przychody 397 0,3% 608 0,5% 771 0,7%
RAZEM 114 112 100% 113 471 100% 104 073 100%

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Podstawowym źródłem przychodów jest dla Spółki działalność integracyjna (w 2005 roku stanowiła 
52,1% wszystkich przychodów), realizowana zarówno przez Pion Integracji Systemowej, jak i Pion 
Technologii Inteligentnego Budynku. Drugą pozycję w przychodach firmy zajmuje sprzedaż sprzętu 
komputerowego, która w 2005 roku wyniosła około 39,4%, a trzecią oprogramowanie i usługi 
realizowane przez Pion Aplikacji Biznesowych (8,2% przychodów 2005 roku) . 

Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży sprzętu wynika z realizacji przyjętej strategii Spółki, zgodnie 
z którą Qumak-Sekom S.A. ograniczył niskomarżową redystrybucję sprzętu IT na rzecz sprzedaży usług 
i projektów z dużą wartością dodaną, w obszarze sieci komputerowych, systemów multimedialnych, 
rozwiązań w zakresie systemów bezpieczeństwa IT, integracji aplikacji, rozwoju dedykowanego 
oprogramowania oraz usług inżynierskich i zarządzania dużymi projektami.

Kolejnym źródłem przychodów jest sprzedaż licencji, tworzenie dedykowanego oprogramowania oraz 
usługi  związane z procesem wdrożenia i opieki nad oprogramowaniem.

Wartość i struktura sprzedaży w segmentach działalności Qumak-Sekom została przedstawiona w części 
Struktura odbiorców Emitenta
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Większość przychodów generowanych przez Spółkę to przychody osiągane corocznie w grupie stałych 
i lojalnych klientów. Przychody te są istotnym miernikiem przyszłych zdolności do generowania zysku. 
W istotnej części wynikają one z umów długoterminowych oraz umów serwisowych i powdrożeniowych. 
W ciągu najbliższych lat Qumak-Sekom nie przewiduje znacznych, negatywnych zmian w poziomie 
przychodów powtarzających się i będzie dążył do dalszego wzrostu tego typu przychodów.

W latach 2003-2005 najwyższe poziomy zysków Spółka uzyskiwała z działalności w Pionie Technologii 
Inteligentnego Budynku, natomiast najwyższą procentowo marżą charakteryzowała się sprzedaż Pionu 
Aplikacji Biznesowych.

Rok Pion Sprzedaż Zysk operacyjny

2003
Pion Integracji Systemowej 59 122 3 036

Pion Technologii Inteligentnego Budynku 30 436 3 674

Pion Aplikacji Biznesowych 10 801 2 877

2004
Pion Integracji Systemowej 69 123 3 124

Pion Technologii Inteligentnego Budynku 32 738 3 699

Pion Aplikacji Biznesowych 8 041 2 589

2005
Pion Integracji Systemowej 68 160 3 650

Pion Technologii Inteligentnego Budynku 35 493 4 033

Pion Aplikacji Biznesowych 9 337 3 687

Źródło: Qumak-Sekom S.A. dane w tys. zł

7.1. Struktura odbiorców Emitenta

W strukturze sprzedaży nie występuje również żaden istotny, w odniesieniu do wartości obrotów, 
odbiorca usług i rozwiązań Spółki. Zdywersyfikowany portfel klientów pozwala zachować niezależność 
Qumak-Sekom od pojedynczych nabywców. 

Wykres: Struktura sprzedaży Qumak-Sekom S.A. (w mln zł)  
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Tabela: Wybrani odbiorcy Qumak-Sekom S.A. w podziale na segmenty rynku

Segment  publiczny

Ministerstwo Finansów; Najwyższa Izba Kontroli; 
Komenda Główna Policji; Narodowy Fundusz Zdrowia; 
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa; 
Urząd Regulacji Telekomunikacji i Poczty; 
Generalna Dyrekcja Dróg Państwowych i Autostrad; 
Państwowy Instytut Geologii; Główny Urząd Miar; 
Akademia Obrony Narodowej; 
Krajowe Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich; 
Wojewódzkie Ośrodki Informacji; Urząd Miasta Krakowa.

Segment przedsiębiorstw 
produkcyjnych i handlowo-

usługowych

British American Tobacco Polska S.A. ; PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., 
Thomson Multimedia Polska Sp. z o.o. ; Philip Morris Polska S.A.,  Pliva Kraków S.A.;  
RR Donnelly Poligrafia Polska S.A.;  Linde Gaz Polska Sp. z o.o.;  Felix Polska 
Sp. z o.o.;  Browar Belgia Sp. z o.o.; Wawel S.A.;  Hutmen S.A.; Grupa Valeo; Orbis 
S.A.;  DS  Smith Polska S.A.;  Artman S.A.;  Intersport Polska S.A. (MaksSport); 
Komplex-Torus Sp. z o.o.;  WSiP S.A.;  Amica S. A.; CSS S.A.; Polservice Sp. z o.o.; 
Enterprise Investors Sp. z o.o.; Dolina Nidy S.A.; Fawag S.A.; Opinion Sp. z o.o., 
Warbud S.A., Budimex-Dromex S.A., Mitex S.A., Hochtief Sp. z o.o.

Segment firm 
telekomunikacyjnych i mediów

TP S.A.; Polkomtel S.A.; Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.; Netia S.A., PTK 
Centertel Sp. z o.o.; Telewizja Polska S.A.

Segment bankowo-finansowy
Nordea Bank Polska S.A.; Euro Bank S.A.; Fortis Bank Polska S.A.;  PKO BP S.A.;  ING 
Bank Śląski S.A.;  Link4 TU S.A.;  Deutsche Bank PBC S.A.;  Nord/LB Bank Polska S.A.;  
Millenium Bank S.A.; Bank BPH S.A.; Bank Zachodni WBK S.A.

Segment użyteczności publicznej STOEN S.A.;  GKE Energa S.A.; Elektrociepłownie Wybrzeże S.A.; Enion S.A.

Źródło: Qumak–Sekom S.A.

Tabela: Wybrani odbiorcy Qumak-Sekom S.A. w podziale na piony biznesowe

Integracja systemów

W zakresie bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych klientami Emitenta są: 
Nordea Bank S.A., Fortis Bank S.A., PKO BP S.A., ING Bank S.A., Link4 TU S.A., 
TP S.A., PTK Centertel Sp. z o.o., Polkomtel S.A., PTC Sp. z o.o., STOEN S.A., British 
American Tobacco S.A., PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Thomson Multimedia 
Polska Sp. z o.o., Felix Polska Sp. z o.o., Agencja Własności Rolnej Skarbu 
Państwa, Najwyższa Izba Kontroli, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Regulacji 
Telekomunikacji i Poczty.

W zakresie integracji infrastruktury informatycznej: Millenium Bank S.A., BPH 
S.A., Deutsche Bank Polska S.A., Orbis S.A., DB 24 S.A., Nord/LB Bank Polska S.A., 
Phillip Morris Sp. z o.o., Pliva S.A., Browar Belgia Sp. z o.o., Wawel S.A., Hutmen 
S.A., Enion S.A., Komenda Główna Policji, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad, Najwyższa Izba Kontroli, Państwowy Instytut Geologii, Główny Urząd 
Miar, Ministerstwo Finansów, Akademia Obrony Narodowej, Krajowe Centrum 
Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Urząd Miasta Krakowa. 

W zakresie rozwiązań multimedialnych głównymi odbiorcami usług Emitenta są: 
TP S.A., Millenium Bank S.A., Bank Zachodni WBK S.A. , Polska Telefonia Cyfrowa 
Sp. z o.o., Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Sprawiedliwości, Polkomtel S.A., 
Orlen S.A., GUS, Ambasada USA, Grupa Żywiec. Natomiast w zakresie usług 
dotyczących wynajmu, organizacji i obsługi wideokonferencyjnej stałymi klientami 
są LIM JV Sp. z o.o., TP S.A., Opus Film Sp. z o.o., Nord Bank S.A., Grafton 
Recruitment Polska Sp. z o.o.

Aplikacje Biznesowe

W zakresie systemów ERP i CRM: Artman S.A., Intersport Polska Sp. z o.o., Komplex 
Torus Sp z o.o., Global Cosmed S.A., Siemens Sp. z o.o., WSiP S.A., Amica S.A., CSS 
S.A., Polservice Sp. z o.o., Enterprise Investors Sp. z o.o., Dolina Nidy S.A., Fawag 
S.A., Opinion Sp. z o.o.

W zakresie oprogramowania typu Call Center: Polkomtel S.A., PTK Centertel 
Sp. z o.o. oraz Crowley Data Poland S.A.

Technologie 
Inteligentnego 

Budynku

Emitent wyposażył m.in. biurowce: GTC Galileo w Krakowie, Zepter Int. w 
Warszawie, Polkomtel w Warszawie, Lubzel S.A. w Lublinie; galerie handlowe: 
Galaxy w Szczecinie, Stary Browar w Poznaniu, Galerię Kazimierz w Krakowie; 
hotele: kompleks hotelowy Kyriad, Campanile, Premiere Classe w Warszawie, Ibis 
w Warszawie, Novotel i Ibis w Krakowie oraz Szczecinie; obiekty dydaktyczne: 
Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Akademię Ekonomiczną w 
Krakowie ; obiekty administracji państwowej: 3 lokalizacje należące do Kancelarii 
Prezydenta RP, zintegrowany system bezpieczeństwa na 25 przejściach granicznych 
na wschodniej granicy Polski i UE, zintegrowany system bezpieczeństwa Izb 
i Urzędów Celnych, przejścia graniczne: Kuźnica Białostocka, Dorohusk, Hrebenne 
i in.

Źródło: Qumak-Sekom S.A.
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8. Uzależnienie od odbiorców
W latach 2003-2005 do największych odbiorców sprzętu lub usług Emitenta należeli: Polkomtel S.A. 
z siedzibą w Warszawie, z którym obrót w latach 2003-2005 wyniósł 27.770.468,47 zł netto, co 
stanowiło około 8,5% udziału w obrotach ze sprzedaży Emitenta w tym okresie, Warbud S.A. z siedzibą 
w Warszawie, z którym obrót w latach 2003-2005 wyniósł 18.615.978,14 zł netto, co stanowiło około 
5,7% udziału w obrotach ze sprzedaży Emitenta w tym okresie, oraz  Bank Przemysłowo-Handlowy 
S.A. z siedzibą w Warszawie, z którym obrót w latach 2003-2005 wyniósł 15.689.967,66 zł netto, co 
stanowiło około 4,8% udziału w obrotach ze sprzedaży Emitenta w tym okresie.

Mimo znaczącej współpracy Emitenta z wyżej wymienionymi podmiotami, w ocenie Emitenta nie 
występuje uzależnienie Emitenta od odbiorców. 

9. Dostawcy Emitenta
W działalności Spółki, zwłaszcza związanej ze świadczeniem usług integratorskich, istotne są stabilne 
relacje z producentami i dostawcami. Przez lata współpracy Qumak-Sekom S.A. zbudował silne, 
partnerskie relacje ze światowymi potentatami technologicznymi. 

Qumak-Sekom S.A. jest uznawany za firmę wyjątkowo dbającą o jakość usług wdrożeniowych oraz 
związanych z opieką powdrożeniową. Spółka od wielu lat współpracuje z wieloma znaczącymi 
producentami, spośród których można wymienić:

Technologie Inteligentnego 
Budynku

Aplikacje Biznesowe
(Contact Center, CRM, ERP) Integracja systemowa

TAC, Delta Controls, Honeywell, 
Schrack Seconet, Esser, Ultrak, Bosch, 

Krone, Molex
Genesys, Epicor, Microsoft, IBM, Nice

HP, IBM, Fujitsu Siemens, Cisco, 
3Com, Microsoft, Novell, EMC 

Legato, Symantec, McAfee, PGP, RSA, 
ISS, Nokia, Juniper

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Rynek, na którym działa Qumak-Sekom, charakteryzuje się rozdrobnieniem dystrybutorów urządzeń, 
które Emitent wykorzystuje w swoich projektach integracyjnych. Spółka, dokonując doboru dostawców, 
kieruje się głównie ich rzetelnością, terminowością oraz jakością oferowanych usług logistycznych.

Qumak-Sekom współpracuje ze wszystkim liczącymi się dystrybutorami sprzętu IT, w tym: ABC Data 
Sp. z o.o., Tech Data Polska Sp. z o.o., Veracomp S.A. i wieloma innymi. Pomimo przekraczania w 
określonych latach przez niektóre z tych podmiotów progu ponad 10% udziału w zakupach Spółki 
(patrz poniżej: uzależnienie od dostawców), nie występuje bezpośrednie uzależnienie Spółki od 
któregokolwiek z nich. Nie ma żadnych barier dotyczących ewentualnej zmiany jednego dostawcy na 
innego, w szczególności nie wpływa to na poziom kosztów.

Tabela: Procentowy udział największych dostawców Emitenta w latach 2003-2005*

 

2003 2004 2005
wartość 
obrotów
w tys. zł

%
wartość 
obrotów
w tys. zł

%
wartość 
obrotów
w tys. zł

%

Znaczący dostawcy łącznie w tym:
ABC Data Sp. z o.o. 13 336 15% 12 192 12% 20 242 21%
TECH DATA Polska Sp. z o.o. 10 287 12% 10 435 11% 10 553 11%
COMP RZESZÓW S.A. - - 7 036 7% - -
Unizeto Technologies S.A. - - - - 5 001 5%
RRC Poland Sp. z o.o - - - - 4 809 5%
VERACOMP S.A. - - 5 064 5% - -
TAC Sp. z o.o. - - 4 788 5% - -
pozostali dostawcy łącznie 66 195 73% 60 267 60% 56 824 58%
Dostawcy łącznie 89 818 100% 99 782 100% 97 429 100%

*udział największych dostawców odnosi się do ogółu dostaw w działalności Spółki 
 Źródło: Qumak-Sekom S.A.
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10. Uzależnienie od dostawców 
W latach 2003-2005 największym dostawcą na rzecz Emitenta była ABC Data Sp. z o.o. z siedzibą 
w Warszawie, z którą obrót Emitenta w latach 2003-2005 wyniósł 45.769.498,49 zł netto, co stanowiło 
około 16% udziału w obrotach Emitenta z tytułu umów dostawy w tym okresie. Kolejnym głównym 
dostawcą na rzecz Emitenta była Tech Data Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, z którą obrót 
Emitenta w latach 2003-2005 wyniósł 31.275.963,29 zł netto, co stanowiło około 11% udziału w 
obrotach Emitenta w tym okresie, pochodzących z tytułu umów dostawy. Udział poszczególnych 
pozostałych dostawców w obrotach Emitenta w latach 2003-2005 nie przekroczył 10% udziału 
w obrotach Emitenta z tytułu umów dostawy w tym okresie. Obrót brutto Emitenta w latach 2003-2005 
wynikający ze współpracy z każdym z 13 głównych dostawców przekroczył 1.000.000 zł. 

Mimo znaczącej współpracy Emitenta z wyżej wymienionymi podmiotami, w ocenie Emitenta nie 
występuje uzależnienie Emitenta od dostawców. 

11. Sezonowość
Analiza danych finansowych publikowanych przez spółki giełdowe (w tym z sektora IT) wskazuje, że 
w czwartym kwartale uzyskują one z reguły najwyższe przychody. Również w przypadku Qumak-Sekom 
S.A. IV kwartał w latach 2003-2005 charakteryzował się zdecydowanie wyższą sprzedażą w porównaniu 
do sprzedaży realizowanej w pierwszych trzech kwartałach (około 40% rocznych obrotów, z czego 
większość przypada na grudzień). Jest to spowodowane realizacją budżetów w sferze publicznej 
w dwóch ostatnich kwartałach roku, a także stanowi wynik realizacji większości kontraktów związanych 
z budownictwem w trybie wiosna – jesień.

Na rynku IT nie występuje zjawisko sezonowości cen towarów i usług. W wypadku towarów, wysokość 
ceny uzależniona jest przede wszystkim od relacji złotego do dolara i euro, natomiast w wypadku usług, 
cena jest wypadkową stopnia komplikacji zadania. 

12. Gospodarka zapasami
Charakter produktów i usług, stanowiących przedmiot działalności Qumak-Sekom S.A., sprawia, 
że wartość zapasów jest proporcjonalna do osiąganych przychodów. Rynki dostawców, na których 
działa Spółka, nie wymagają prowadzenia specjalnej polityki zakupów, która rodziłaby problemy 
z wielkością i kosztami finansowania zapasów. Firma dokonuje zakupów pod realizację konkretnych 
umów i zamówień. Zmiana wartości zapasów w okresie ostatnich 3 lat przedstawiona jest w poniższym 
zestawieniu. 

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

14
 3

33

20
 2

03

25
 4

03

43
 4

46

19
 8

48

18
 9

52 30
 8

42 42
 1

09

14
 4

38

17
 1

62 25
 1

16

58
 4

65

28
 4

74

I          II         III        IV I          II         III        IV I          II         III        IV I 
2003 2004 2005 2006

Wykres: Sezonowość sprzedaży Qumak-Sekom S.A. w ujęciu kwartalnym w latach 2003-2005 i I kw 2006 (w tys. zł)



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 45 

 Rozdział VI

Wykres: Zmiana wartości zapasów Qumak-Sekom S.A. w latach 2003-2005 (w tys. zł) 
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Głównym składnikiem zapasów na koniec 2005 roku były towary i materiały wydane do realizacji 
bieżących kontraktów (produkcja w toku), dlatego też należy stwierdzić, że nastąpiła wyraźna 
racjonalizacja gospodarowania zapasami, co z kolei powoduje obniżenie kosztów i poprawę wyników 
finansowych. Znacząco również spadło niebezpieczeństwo utraty wartości przez towary, znajdujące 
się w magazynie, w związku z zakupami towarów jedynie do realizacji konkretnych kontraktów. 
Jednocześnie utrzymywanie niskiego stanu zapasów jest związane z silną pozycją Emitenta wśród 
kluczowych dostawców.

13. Wartość podpisanych kontraktów 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu wartość już podpisanych przez Emitenta kontraktów oraz 
zrealizowanej w I kwartale sprzedaży przekracza 120 mln. zł, z czego według prognoz Zarządu około 
110 mln. zł. przypada na 2006 rok.

Wśród tych kontraktów należy wymienić:

Straż Graniczna - dostawa i uruchomienie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej 
o wartości niemal 32 mln. zł,

COMP S.A. - umowa na projekt i wykonanie sieci LAN dla Powiatowych Komend Policji na terenie 
czterech województw o wartości około 6 mln. zł,

GUGiK - Zintegrowany system katastralny w ramach projektu PHARE – centralny system backup’owy 
o wartości około 5,5 mln. zł,

Tarczyński S.A. –  wykonanie instalacji teletechnicznych i systemu zasilania elektroenergetycznego jako 
podwykonawca Budimex Dromex S.A. o wartości około 6,5 mln. zł,

PTK Centertel – wykonanie  dedykowanego oprogramowania dla Contact Center o wartości 0,6 mln. 
zł,

Hrebenne – umowa z Budimex Dromex S.A. na instalacje teletechniczne i komputerowe w ramach 
rozbudowy Drogowego Przejścia Granicznego w Hrebennem o wartości około 11 mln. zł.,

Unizeto Technologies S.A. – umowa na budowę Centrum Danych Unizeto, o wartości około 7,5 mln. 
zł.

Wyżej wymienione kontrakty, poza kontraktem z PTK Centertel, zostały opisane w części ,,ISTOTNE 
UMOWY”.   
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14. Marketing
Z uwagi na specyfikę oferowanych produktów i usług oraz specyfikę rynku, w przypadku Emitenta, 
najbardziej skuteczną metodą sprzedaży okazują się bezpośrednie kontakty z potencjalnymi klientami 
i prezentacja oferowanych rozwiązań. W sektorze publicznym Spółka pozyskuje klientów głównie 
poprzez uczestnictwo w przetargach publicznych. W celu efektywnego budowania i podtrzymywania 
relacji z klientami, Spółka zbudowała w każdym z pionów biznesowych dedykowane działy sprzedaży 
i realizacji.

Dodatkowo, w poszukiwaniu synergii dla działalności wszystkich linii biznesowych Spółki, w roku 2005 
utworzony został Dział Obsługi Kluczowych Klientów. Głównym zadaniem nowopowstałego działu jest 
budowanie i utrzymywanie relacji ze znaczącymi klientami Spółki i sprzedaż rozwiązań obejmujących 
produkty oraz usługi wszystkich linii biznesowych Qumak-Sekom.

Przyjęta strategia marketingowa Spółki ma na celu m.in. budowanie trwałych relacji pomiędzy firmą 
i jej istniejącymi, a także potencjalnymi klientami oraz budowanie rynkowego wizerunku firmy, jako 
eksperta oraz wyspecjalizowanego integratora IT. Cele te osiągane są dzięki:

- organizacji seminariów i warsztatów poświęconych oferowanym przez Spółkę rozwiązaniom;

- udziałowi – w charakterze ekspertów - w ogólnopolskich konferencjach organizowanych przez 
renomowane instytucje, odnoszących się do wybranych zagadnień IT;

- akcjom mailingowym i telemarketingowym kierowanym bezpośrednio do wybranych grup 
klientów;

- reklamie w specjalistycznych periodykach branżowych.

Kolejnym ważnym celem działalności marketingowej Qumak-Sekom S.A. jest prowadzenie analiz rynku 
pod kątem potrzeb klientów.

15. Inwestycje
Aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne

Z księgowego punktu widzenia, od początku 2003 roku do dnia zatwierdzenia prospektu inwestycje 
Spółki ograniczały się wyłącznie do odtwarzania wartości zużytych środków trwałych (sprzęt 
komputerowy i biurowy), wznawiania i rozszerzania licencji na oprogramowanie biurowe oraz do 
rozbudowy floty transportowej w związku ze zwiększeniem zasięgu terytorialnego realizowanych 
kontraktów, a co za tym idzie koniecznością wzrostu mobilności pracowników Spółki.

Wydatki na ten cel kształtowały się następująco:

Tabela: Inwestycje w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w latach 2003-2005 oraz w I kw. 2006 
oraz na dzień zatwierdzenia prospektu

Rodzaj środków trwałych 
Na dzień 

zatwierdzenia
prospektu

I Q 2006 2005 2004 2003

urządzenia techniczne 173 105 591 379 590

środki transportu 584 98 1 052 12 772

   w tym leasing 500 98 934 0 679

inne środki trwałe 0 0 192 33 256

wartości niematerialne i prawne 23 13 40 73 56

razem zakupy 780 216 1 875 497 1 674

Aktywa finansowe

W lutym 2003 roku spółka nabyła 54% udziałów w Qumak-Sekom Gdańsk sp. z o.o. za kwotę 500 
tys. zł . W związku z niezadowalającymi wynikami i prognozami na następne lata, udziały te zostały 
odsprzedane w grudniu 2004 roku za taką sama kwotę. Na dzień zatwierdzenia prospektu spółka nie 
posiada aktywów finansowych.

W latach 2003-2005 a także w I kwartale 2006 roku Spółka ponosi także na bieżąco koszty związane z 
tworzeniem, modernizacją i testowaniem wprowadzonych do sprzedaży, własnych i obcych unikatowych 
rozwiązań w zakresie:
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- aplikacji agenta dla Contact Center; tj. aplikacji, umożliwiającej efektywne zarządzanie interakcjami 
z klientami z pulpitu agenta Contact Center. Funkcjonalność Aplikacji Agenta pozwala na realizację 
z poziomu stacji roboczej wszystkich podstawowych funkcji telefonicznych, takich jak logowanie, 
odbieranie / wykonywanie telefonów, zwalnianie linii, wstrzymywanie rozmów, przekazywanie 
połączeń itp. Realizuje również wyszukiwanie osób / firm / zgłoszeń, korzystanie z książki telefonów 
klientów, korzystanie ze skryptów oraz realizację kampanii wychodzących. W ten sposób aplikacja 
oferuje agentom doskonałe i komfortowe środowisko pracy, dostarczając im wszelkich istotnych 
informacji niezbędnych do sprawnej obsługi klienta kontaktującego się z Contact Center.

- modułu zarządzania i raportowania dla IVR; tj. oprogramowania posiadającego funkcjonalność 
umożliwiającą zarządzanie aplikacjami IVR oraz uzyskiwanie szerokiej gamy raportów. Wszystkie 
raporty są dostępne z poziomu przeglądarki Internet Explorer (nie trzeba instalować dodatkowego 
oprogramowania na komputerze administratora). Można również skonfigurować uprawnienia do 
poszczególnych raportów, zaś dane z tabelek wyświetlanych na raportach mogą być w łatwy sposób 
przenoszone do aplikacji Word i Excel.

- programu do automatycznej optymalizacji zaopatrzenia salonów sprzedaży; tj. aplikacji do 
Automatycznego Zatowarowania Salonów (ATS), która pozwala sieciom handlowym na 
zwiększenie liczby sklepów i powierzchni sprzedażowej bez obawy, że nie zapanuje nad procesem 
zaopatrzenia ich w towar. Aplikacja rozwiązuje więc jeden z podstawowych problemów dużych sieci 
handlowych. Mechanizm ATS uruchamiany jest automatycznie codziennie, na podstawie analizy 
stanów magazynowych i innych parametrów, dotyczących salonów. ATS generuje propozycje, w 
postaci listy towarów, które należy dostarczyć do każdego salonu. Pojedyncza propozycja ATS, dla 
danego salonu i danego towaru, oprócz całkowitej ilości pożądanej przez dany salon, zawiera ilość 
planowaną do przesunięcia z magazynu centralnego oraz ilość sugerowaną do zakupu. Dodatkowe 
parametry uwzględniane podczas przygotowania polecenia wysyłek to definicja salonów z ich 
parametrami, takimi jak: priorytet, kalendarz dni pracy itd.

- programu do obsługi sieci salonów sprzedaży; tj. systemu Salon.Net. Jest to kompleksowe 
rozwiązanie do obsługi sprzedaży detalicznej (FrontOffice), obsługi zaplecza (Back Store) wraz 
z komunikacją i przesyłką danych pomiędzy sklepami a Centralą. Aplikacja pracuje w środowisku 
Windows i oparta jest na technologii Microsoft SQL Server. Każda operacja dokonana w punkcie 
sprzedaży jest w czasie rzeczywistym rejestrowana na serwerze zaplecza. Wszystkie dane są 
natychmiast aktualizowane i dostępne we wszystkich punktach kasowych sklepu. System posiada 
kompletne narzędzia do efektywnego zarządzania stanami magazynowymi, ruchami towarów, 
kadrą kasjerów i sprzedawców, akcjami promocyjnymi, działaniem sklepów itd.

- ściany ogniowej - Q-Firewall; tj. systemu zabezpieczeń oferującego dwie podstawowe funkcjonalności: 
ścianę ogniową (Firewall) oraz Wirtualne Sieci Prywatne (VPN - Virtual Private Network). System ten 
może być stosowany do ochrony sieci korporacyjnych i dedykowanych segmentów sieci lokalnych 
oraz dla zapewnienia bezpiecznej komunikacji przez VPN z oddziałami firmy lub pracownikami 
mobilnymi.

- systemu do monitoringu i zarządzania siecią Q-Monitoring; tj.systemu monitoringu elementów 
systemu informatycznego, opartego na sieci rozproszonych agentów oraz centralnym serwerze 
zarządzania wraz z graficzną wizualizacją stanu monitorowanych elementów.

- systemu obsługi recepcji tj. systemu, którego zadaniem jest identyfikacja osób wchodzących do 
budynku biurowego/obiektu przemysłowego z ich danymi personalnymi  wyświetlonymi na ekranie 
komputera. Celem systemu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w nowoczesnym 
budownictwie biurowym.

- systemu monitorowania kas fiskalnych; tj. systemu służącego do kontroli transakcji kasowych. 
Zasada jego funkcjonowania oparta jest na porównaniu cyfrowego zapisu wizyjnego rejestrującego 
obraz z poziomu kasy z informacjami tekstowymi o zakupach, zwrotach lub anulowanych 
transakcjach. Rozwiązanie to ma na celu eliminację tzw. kradzieży wewnątrzsklepowych. System 
ten może również eliminować i sygnalizować błędy w pracy kasjerów i urządzeń kasowych.

- systemu monitorowania ruchu pojazdów. – tj. kompleksowego rozwiązania służącego do zarządzania 
transportem i odprawami pojazdów na danym obszarze. System rejestruje pojazdy wjeżdżające 
i wyjeżdżające, a także  wwożone i wywożone towary, zarządza ruchem transportowym oraz zezwala na 
wjazd i wyjazd. Wszystkie dane dotyczące pojazdów oraz kierowców przebywających i odprawionych 
na danym terenie są zapisywane i archiwizowane w centralnej bazie danych. Rozwiązanie to składa 
się z szeregu zintegrowanych podsystemów: sterowania kamerami, sterowania sygnalizatorem, 
automatycznego odczytu tablic rejestracyjnych, obsługi wag, wykonywania i archiwizacji fotografii 
pojazdów, wprowadzania danych kierowców i pojazdów oraz raportowania i analizy danych.
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Ponadto w tym samym okresie Spółka inwestowała również w zasoby ludzkie, podnosząc poziom 
kompetencji pracowników poprzez ich udział w specjalistycznych szkoleniach, a także utworzyła nowy 
wyspecjalizowany dział sprzedaży do obsługi kluczowych klientów.

Obecnie, poza bieżącą wymianą floty samochodowej i sprzętu biurowego, nie prowadzone są 
żadne inne działania inwestycyjne. Nie podjęto także żadnych wiążących decyzji odnośnie inwestycji 
w przyszłości.

16. Zatrudnienie
Spółka zatrudnia najwyższej klasy ekspertów w branży IT. Pozwala to na dynamiczny rozwój Qumak-
Sekom i osiąganie zamierzonych celów.

Poziom zatrudnienia skorelowany jest z bieżącymi zadaniami Spółki. Emitent szczególną uwagę 
przywiązuje do właściwego wykorzystania najcenniejszej grupy pracowników, tj. kadry inżynierskiej, 
programistycznej i konsultingowej.

Obecnie w firmie zatrudnionych jest 147 pracowników. W zdecydowanej większości są to specjaliści z 
branży IT – inżynierowie, programiści, konsultanci, automatycy, elektronicy, kierownicy projektów oraz 
pracownicy działów handlowych.

Tabela: Stan zatrudnienia w Qumak-Sekom S.A. w latach 2003-2005

Wyszczególnienie 2003 2004 2005

Liczba pracowników na koniec roku 150 142 151
Liczba przyjętych pracowników 27 19 26
Liczba zwolnionych pracowników 20 27 17

Źródło: Qumak-Sekom S.A.

Źródło: Qumak-Sekom S.A. (stan zatrudnienia na 10 marca 2006 roku)

inżynierowie 39,2%handlowcy 35%

konsultanci i programiści 11,2%

księgowość i kadry 4,9%

administracja 4,9% zarząd 2,8%

obsługa 2,1%

Wykres: Struktura zatrudnienia w Qumak-Sekom S.A.
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Spółka zatrudnia pracowników na umowy o pracę na czas nieokreślony. Umowy o pracę na czas 
określony dotyczą wyłącznie osób podejmujących pracę w firmie w okresie pierwszych sześciu miesięcy 
pracy.

W Spółce nie istnieje i nie obowiązuje zakładowy zbiorowy układ pracy oraz nie działają związki 
zawodowe.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu pracownicy lub byli pracownicy nie występowali z żadnymi 
roszczeniami wobec Spółki z tytułu niezdolności do pracy, rozwiązania umowy o pracę oraz innych 
tytułów. 

Informacje o posiadanych przez członków organów administracyjnych, zarządzających i nadzor-
czych akcjach i opcjach na akcje Emitenta

Członkowie Zarządu Emitenta posiadają akcje Emitenta w następujących ilościach:
- Jan Goliński  134.917;
- Paweł Jaguś  180.312;
- Aleksander Plata 227.720.
- Andrzej Swolkień 178.324;
W ramach Programu Motywacyjnego Członkom Zarządu oraz innym członkom kadry zarządzającej 
Emitenta mogą zostać przyznane opcje uprawniające do nabycia akcji Emitenta na warunkach 
określonych w Uchwale nr 19 Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 2006 r., której tekst 
zawarto w rozdziale ,,Dane o Emisji”. Ponadto na podstawie umowy zawartej w dniu 4 kwietnia 2006 
r. z Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Magna Polonia S.A. każdy z członków Zarządu nabył po 
25.000 akcji Emitenta w cenie 6,45 zł za jedną akcję.

Ponadto w trybie subskrypcji prywatnej zostanie zaoferowanych członkom Zarządu 25.000 nowo 
emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii J wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna Akcji 
Serii J wynosi 1 zł.

Akcje Serii J zostaną zaoferowane wyłącznie następującym osobom:
- Jan Goliński - członek Zarządu - 6.250 akcji
- Paweł Jaguś - członek Zarządu - 6.250 akcji
- Aleksander Plata - członek Zarządu - 6.250 akcji 
- Andrzej Swolkień - członek Zarządu - 6.250 akcji;

17. Informacje na temat wszelkich ustaleń dotyczących uczestnictwa 
pracowników w kapitale Emitenta

Kilku pracowników Emitenta (nie będących członkami jego organów administracyjnych, zarządzających 
lub nadzorczych) posiada 410.557 akcji Emitenta. Według wiedzy Zarządu Emitenta, indywidualny 
udział żadnego z tych pracowników w kapitale zakładowym Emitenta nie osiąga 5%.

Kluczowi pracownicy Qumak-Sekom na warunkach określonych w Uchwale nr 19 Walnego Zgroma-
dzenia Emitenta z dnia 25.04.2006 r uczestniczą w dwuletnim programie opcji menedżerskich. Szcze-
gółowe informacje na temat Programu Motywacyjnego zostały przedstawione w uchwałach Walnego 
Zgromadzenia w rozdziale ,,Dane o Emisji”.

Poza tym oraz poza posiadanymi przez Członków Zarządu Emitenta akcjami Emitenta, o których mowa 
w punkcie powyżej, Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia dotyczące uczestnictwa pracowni-
ków Emitenta w kapitale zakładowym Spółki.

18. Patenty, licencje, znaki towarowe
Od dnia 2 listopada 2001 r. Emitentowi przysługuje prawo do znaku towarowego Qumak-Sekom S.A. 
przedstawiającego logo firmy na podstawie świadectwa ochronnego nr 163170 wydanego przez Urząd 
Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 23 listopada 2005 r.  

Emitentowi przysługuje prawo do następujących domen internetowych zarejestrowanych w systemie 
NASK: „qumak-sekom.pl”, „qumak.com.pl”, „qumak.pl”, „videoconferencing.pl”, „wideokonferencja.
com.pl”, „wideokonferencja.pl” oraz „qumak-sekom.com.pl” oraz na mocy umowy z Grupa Adweb 
Bartłomiej Juszczyk z dnia 6 grudnia 2005 r. prawo do domeny europejskiej „qumak-sekom.eu” oraz  
„qumak.eu”. 
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Emitentowi przysługują także ograniczone prawa licencyjne na używanie znaków towarowych 
dostawców i producentów, u których Emitent posiada status partnera handlowego.

Istotne umowy licencji, których stroną jest Emitent, zostały opisane w części ,,Uzależnienie od licencji, 
umów przemysłowych, handlowych lub finansowych albo nowych procesów produkcyjnych”.

Emitent prowadzi strategię rozwojową, której realizacja opiera się przede wszystkim na opracowywaniu 
własnych, autorskich rozwiązań. Tworzeniem i wprowadzaniem na rynek innowacyjnych rozwiązań 
w ramach owej strategii zajmuje się Dział Nowych Technologii, stanowiący odrębną komórkę 
organizacyjną Emitenta. Strategia rozwojowa Emitenta nie ma charakteru badawczego – nie prowadzi 
ona do uzyskania patentów czy licencji.

19. Koncesje i zezwolenia
Działalność Spółki nie wymaga uzyskania żadnych koncesji i zezwoleń na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 

20. Dotacje i ulgi podatkowe
Spółka do dnia publikacji prospektu nie korzystała z ulg podatkowych.

Qumak-Sekom S.A. uzyskał dofinansowanie ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego, na 
realizację projektu szkoleniowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów 
Ludzkich Działanie 2.3 schemat “Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”. 

Całkowita wartość projektu o nazwie „Opieka nad klientem, zarządzanie i sprzedaż - projekt rozwoju 
kadry Qumak-Sekom S.A.” wynosi 1.183.774,61 zł., z czego wnioskowana kwota dofinansowania to 
764.206,12 zł.  Instytucją szkoleniową, która uzyskała dofinansowanie na rzecz Emitenta (beneficjenta 
ostatecznego), jest ITO Polska Sp. z o.o. odpowiedzialna za organizację i przeprowadzenie szkoleń oraz 
za stronę administracyjną (rozliczenie) projektu. Beneficjent ostateczny zobowiązuje się wnieść wkład 
prywatny w gotówce i w postaci wynagrodzeń pracowniczych.

Projekt składa się z 5 obszarów szkoleniowych obejmujących niemal wszystkich pracowników firmy 
i są to szkolenia z zakresu sprzedaży rozwiązań informatycznych,  zarządzania projektami, szkolenia dla 
kadry menedżerskiej (zarządzanie z orientacją na rozwój i przywództwo), szkolenia interpersonalne oraz 
szkolenia z zakresu komunikacji i współpracy między jednostkami organizacyjnymi firmy. W ramach 
projektu zostaną również przeprowadzone szkolenia językowe.

Termin realizacji projektu to 13 kwietnia 2006 - 12 listopada 2007 roku. 

21. Ochrona środowiska 
Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, na Spółkę nie są nałożone żadne szczególne obowiązki 
dotyczące warunków korzystania ze środowiska naturalnego.

22. Istniejące lub planowane znaczące rzeczowe aktywa trwałe 
Na koniec 2004 r. wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
Emitenta wynosiła 3.503 tys. zł. Emitent posiadał prawa własności do 86% środków trwałych. 
W pozostałym zakresie Emitent użytkował rzeczowe środki trwałe na podstawie umów leasingu.

W porównaniu z 2004 r. wartość księgowa netto rzeczowych aktywów trwałych zwiększyła się. 
Według stanu na dzień 31 grudnia 2005 r. wartość netto rzeczowych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych Emitenta wynosiła 3.680 tys. zł. Emitent posiada prawo własności do 72 % 
środków trwałych. W pozostałym zakresie Emitent użytkuje rzeczowe środki trwałe na podstawie umów 
leasingu. 
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Na powyższą kwotę składają się:
a) leasing samochodów osobowych oraz dostawczych 1.025 tys. zł
b) pozostałe środki trwałe (w tym wyposażenie biur) 1.133 tys. zł
c) środki transportu 137 tys. zł
d) urządzenia techniczne 1.325 tys. zł
e) wartości niematerialne i prawne 60 tys. zł

Należący do Emitenta sprzęt komputerowy użytkowany przez pracowników, a także znajdujący się 
w magazynie przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie jest przedmiotem zastawu rejestrowego o wartości 
1 mln zł ustanowionego na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. jako zabezpieczenie spłaty udzielonego 
Emitentowi limitu wierzytelności.

Emitent nie planuje nabywać znaczących rzeczowych aktywów trwałych.

23. Kredyty, poręczenia i gwarancje 
Umowa o limit wierzytelności nr CRD/L/15103/04 zawarta w dniu 17 marca  2004 r. z Raiffeisen Bank 
Polska Spółka Akcyjna w Warszawie („Bank”)

Bank udzielił Emitentowi limitu wierzytelności do maksymalnej kwoty 1.500.000 zł do wykorzystania 
w formie udzielania przez Bank gwarancji bankowych. Część limitu w kwocie 1.000.000 zł została 
udzielona od dnia udostępnienia środków do dnia 31 grudnia 2007 r., a pozostała część limitu w 
kwocie 500.000 zł została udzielona do dnia 31 grudnia 2012 r., będącego dniem ostatecznej spłaty. 
Zabezpieczenie kredytu stanowią: (i) weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez 
Emitenta, (ii) nieodwołalne pełnomocnictwo do regulowania wszelkich wierzytelności i roszczeń Banku 
wynikających z umowy w ciężar rachunku bieżącego Emitenta w Banku i innych rachunków Emitenta 
prowadzonych przez Bank, (iii) zastaw rejestrowy na zapasach o wartości 1.000.000 zł, (iv) cesja 
wierzytelności z tytułu umowy o cesję wierzytelności z tytułu umowy ubezpieczenia zawartej między 
Emitentem a Bankiem, (v) kaucje pieniężne w wysokości 25% kwoty gwarancji bankowych do kwoty 
500.000 zł z maksymalnym 24-miesięcznym terminem ważności, 50% kwoty gwarancji bankowych 
do kwoty 500.000 z maksymalnym 36-miesięcznym terminem ważności, oraz 100% kwoty gwarancji 
bankowych do kwoty 500.000 z terminem ważności przekraczającym 36 miesięcy, wystawionych przez 
Bank na wniosek Emitenta, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Emitent złożył oświadczenie 
o poddaniu się egzekucji do kwoty nie większej niż 2.250.000 zł. 

Umowa kredytowa nr CRD/20984/05 zawarta w dniu 13 grudnia 2005 r. z Raiffeisen Bank Polska Spółka 
Akcyjna w Warszawie („Bank”)

Bank udzielił Emitentowi kredytu rewolwingowego w kwocie 7.000.000 zł. na okres od dnia 
udostępnienia środków z kredytu do dnia 29 grudnia 2006 r. Na mocy niniejszej umowy Emitent jest 
zobowiązany do comiesięcznego płacenia Bankowi należnych odsetek z tytułu wykorzystania kredytu. 
Odsetki są obliczane od dziennych sald zadłużenia i przy przyjęciu 360 dni w roku według stawki 
WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów złotowych z dnia pierwszego wykorzystania, zmienianej 
w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca zgodnie ze stawką ustaloną na podstawie notowania w 
dniu poprzedzającym o dwa dni robocze dzień zmiany oprocentowania, powiększonej o marżę 1,65 
punktu procentowego w skali roku. 

Zabezpieczenie kredytu stanowią: (i) nieodwołalne pełnomocnictwo do regulowania wszelkich 
wierzytelności i roszczeń Banku wynikających z umowy kredytu w ciężar rachunku bieżącego Emitenta 
w Banku i innych rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank, (ii) potwierdzona cesja należności 
z kontraktu nr 98/BF/BIZ/WZT z dnia 23 września 2005 r., zawartego pomiędzy Emitentem a Komendą 
Główną Straży Granicznej, (iii) potwierdzona cesja należności z kontraktu nr 101/2B65/III/2005 z dnia 12 
października 2005 r., zawartego między Emitentem a Budimex Dromex S.A., oraz (iv) niepotwierdzona 
cesja należności z kontraktu nr ARC/AOC/ZN/84/05 z dnia 9 listopada 2005 r., zawartego pomiędzy 
Emitentem a Telekomunikacją Polską S.A. Emitent poddał się egzekucji do kwoty nie większej 
niż 10.500.000 zł w zakresie wszelkich należności wynikających z umowy kredytu. Kredytobiorca 
zobowiązuje się, że przez cały okres kredytowania bez uprzedniej pisemnej zgody Banku nie zaciągnie 
nowych kredytów w instytucjach finansowych innych niż Bank lub w innym banku i/lub nie zaciąganie 
innych zobowiązań o charakterze kredytowym u innego podmiotu finansowego lub niefinansowego 
innego niż Bank ani nie zwiększy kwoty już zaciągniętych kredytów.

Na dzień zatwierdzenia prospektu kredyt ten jest częściowo wykorzystywany.
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Integralną częścią umów finansowych opisanych powyżej jest Regulamin Świadczenia Usług 
Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. („Regulamin”), który zawiera klauzulę umożliwiającą 
Bankowi wypowiedzenie umów o limit wierzytelności lub umowy kredytowej w określonych w nim 
przypadkach, które w ocenie Banku mogą skutkować pogorszeniem sytuacji Banku jako kredytodawcy. 
Jednym z przypadków umożliwiających Bankowi wypowiedzenie umów finansowych opisanych 
powyżej jest zmiana kontroli nad Emitentem. Na mocy Regulaminu zmianą kontroli jest sytuacja, w 
której Emitent sprzeda, bez uprzedniego poinformowania Banku, swoje akcje, w inny sposób przeniesie, 
ustanowi zastaw lub obciąży takie akcje w inny sposób lub też nastąpi inne zdarzenie, w wyniku którego 
nastąpi zmiana podmiotu kontrolującego Emitenta. 

Spółka nie udzieliła nikomu poręczeń lub gwarancji.

24. Udziały w innych przedsięwzięciach 
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Spółka nie posiada udziałów w innych przedsięwzięciach.

25. Postępowania sądowe i arbitrażowe 
Emitent występuje jako pozwany w czterech postępowaniach cywilnych, których wartość przedmiotu 
sporu wynosi w sumie 177.169,10 zł. Są to następujące postępowania:

1. postępowanie o odszkodowanie umowne (postępowanie z prawa pracy), prowadzone jest przez 
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ I Wydział Cywilny, wartość przedmiotu sporu wynosi 
67.048,35 zł, aktualnie sprawa została przekazana do sądu właściwego do jej rozpoznania; 
według oceny Zarządu Emitenta istnieje duże prawdopodobieństwo rozstrzygnięcia sprawy przez 
sąd na korzyść Emitenta, ponieważ uzasadnienie znajduje podniesiony przez Emitenta zarzut 
przedawnienia roszczenia dochodzonego przez powoda – według oceny Zarządu Emitenta sprawa 
ta nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta, mimo znacznej wartości przedmiotu sporu, ze względu 
na pozytywne rokowania co do orzeczenia kończącego postępowanie;

2. postępowanie o odszkodowanie umowne (postępowanie cywilne), prowadzone jest przez Sąd 
Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział X Grodzki; wartość przedmiotu sporu 
wynosi 679,75 zł; aktualnie została wniesiona apelacja powoda – według oceny Zarządu Emitenta 
sprawa ta nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta ze względu na niską wartość przedmiotu 
sporu;

3. postępowanie o zapłatę za roboty budowlane (postępowanie gospodarcze); prowadzone jest przez 
Sąd Rejonowy w Poznaniu Wydział Gospodarczy; wartość przedmiotu sporu wynosi 27.145 zł 
(ogólna wartość roszczeń powoda wynosi 90.280 zł); aktualnie została wniesiona apelacja powoda 
– według oceny Zarządu Emitenta sprawa ta ma nieduże znaczenie dla Emitenta ze względu na 
pozytywną prognozę co do jej wyniku oraz niewysoką wartość przedmiotu sporu;

4. postępowanie o odszkodowanie umowne (postępowanie z prawa pracy); prowadzone jest 
przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Pragi Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; wartość 
przedmiotu sporu wynosi 19.161 zł; aktualnie postępowanie jest w toku - według oceny 
Zarządu Emitenta sprawa ta nie ma istotnego znaczenia dla Zarządu Emitenta ze względu na 
niską wartość przedmiotu sporu.

Emitent występuje jako powód w postępowaniach cywilnych, które to postępowania w ocenie Emitenta 
nie mają istotnego wpływu na sytuację finansową lub rentowność Emitenta. 

W siedmiu postępowaniach egzekucyjnych Emitent dochodzi kwoty w łącznej wysokości 341.571,30 zł. 

Emitent uczestniczy też w dziewięciu postępowaniach upadłościowych i dochodzi kwoty 486.013,52 zł.

Ustanowiono rezerwy na wszystkie wyżej wymienione należności w pełnej ich wysokości.

Emitent nie jest stroną ani uczestnikiem postępowań arbitrażowych, administracyjnych, z zakresu 
ochrony środowiska, dotyczących praw własności intelektualnej. 

Przeciwko Emitentowi nie są toczone żadne postępowania egzekucyjne.
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26. Znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub handlowej Emitenta
Od 31.12.2005 r. nie nastąpiły znaczące zmiany w sytuacji finansowej lub pozycji handlowej Emitenta.
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ROZDZIAŁ VII
ISTOTNE UMOWY 

Emitent ocenia, że wszystkie istotne umowy są zawierane w normalnym toku działalności. Poniżej 
przedstawiono umowy istotne zawarte przez Emitenta. Kryterium istotności umów stanowi wartość 
umowy, wynosząca co najmniej 5.000 tys. zł netto w przypadku umów wykonanych, 2.300 tys. zł 
netto w przypadku umów realizowanych obecnie, a w przypadku umów nieprzewidujących konkretnej 
wartości - uznanie przez Emitenta, że przychody Emitenta wskutek realizacji danej umowy mogą 
przekroczyć w roku 2006 kwotę 2.300 tys. zł netto.

1. Umowy wykonane, których prawidłowe wykonanie jest objęte 
obowiązującą gwarancją  

1) Umowa o roboty budowlane zawarta w dniu 25 marca 2004 r. z WARBUD S.A.

Przedmiotem umowy są roboty budowlane związane z kompleksowym wykonawstwem instalacji tele-
technicznych  na budowie obiektu Zespołu Mieszkaniowo-Handlowo–Usługowego pod nazwą Galeria 
Kazimierz w Krakowie. Wartość prac przewidzianych w umowie to 5.207.309,00 zł netto. Wartość umo-
wy podana została z uwzględnieniem aneksu nr 1 z dnia 11 stycznia 2005 r. oraz aneksu nr 2 z dnia 25 
czerwca 2005 r. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy określono na 14 lutego 2005 r. Okres 
gwarancji udzielonej przez Emitenta wynosi 3 lata od momentu podpisania protokołu odbioru końco-
wego i uzyskania przez inwestora pozwolenia na użytkowanie całego przedsięwzięcia.

2) Umowa nr MF/R/FS/03/180/DI, C/777/03/DI/B/R  zawarta w dniu 13 kwietnia 2004 r. z Ministerstwem 
Finansów

Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Emitenta na rzecz Ministerstwa Finansów („Kupujący”) 1650 
notebook’ów IBM ThinkPad R40 oraz 3350 sztuk kart chipowych za cenę 8.747.500 zł netto. Jednocze-
śnie Emitent jest zobowiązany do opracowania instrukcji obsługi i zestawu procedur dostaw, procedur 
odbiorów i procedur serwisowych dotyczących sprzętu wymienionego powyżej. Tytułem zabezpiecze-
nia prawidłowego wykonania umowy Emitent przekazał Kupującemu bezwarunkową, nieodwołalną, 
płatną na każde żądanie 4- miesięczną gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 853.756 zł oraz bezwa-
runkową, nieodwołalną, płatną na każde żądanie 40- miesięczną gwarancję ubezpieczeniową na kwotę 
213.439 zł.

3) Umowa zawarta w dniu 1 lipca 2004 r. z Prokom Software S.A.

Przedmiotem umowy jest dostawa urządzeń, ich instalacja i konfiguracja w ramach dostawy zinte-
growanego Systemu Bezpieczeństwa dla obiektów granicznych administracji celnej CAIFS złożonego 
między innymi z: systemów sygnalizacji włamania i napadów, systemów wykrywania pożaru, systemów 
kontroli dostępu, systemów cyfrowej telewizji dozorowej, systemów wydzielonego zasilania oraz insta-
lacji kontroli ruchu.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na 8 października 2004 r. Na mocy umowy 
Emitent zobowiązał się do przeszkolenia użytkowników urządzeń wymienionych powyżej i zapewnie-
nia pomocy technicznej oraz świadczenia usług gwarancyjnych dla systemów (sygnalizacji włamania i  
napadów, wykrywania pożaru, kontroli dostępu, cyfrowej telewizji dozorowej, wydzielonego zasilania) 
przez okres 24 miesięcy liczony od dnia następnego po dniu wystawienia świadectwa wstępnego od-
bioru. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków pochodzących z funduszu PHARE. Łączna wartość 
kontraktu wynosi 10.140.646,34 zł netto.

4) Umowa nr ARC/AOC/ZN/84/05 zawarta w dniu 9 listopada 2005 r. z Telekomunikacją Polską S.A. 

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie oraz wykonanie dźwiękowych systemów ostrzegawczych, 
umożliwiających rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bez-
pieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału 
z systemu sygnalizacji pożarowej, a także przez operatora, przez Emitenta na rzecz Telekomunikacji 
Polskiej S.A. („Zamawiający”) w obiektach Zamawiającego za cenę 6.350.467,61 zł netto. Zamawiający 
jest uprawniony do żądania jakiejkolwiek zmiany w wykonaniu jakiejkolwiek części prac. Emitent udzieli 
Zamawiającemu, zgodnie z postanowieniami umowy, 60- miesięcznego okresu gwarancji od daty pod-
pisania przez strony bezusterkowego protokołu odbioru końcowego lub podpisania protokołu odbioru 
końcowego dla poszczególnych obiektów. W przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania 



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 55 

 Rozdział VII

przed ukończeniem wykonania przedmiotu umowy, z winy Emitenta, rozliczenie za tę część wykonanych 
prac przez Emitenta, które nie zostaną zapłacone, obejmować będzie tylko wartość zamontowanych 
urządzeń. Zamawiający nabywa wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonanych dokumentacji 
projektorowych z chwilą przyjęcia ich protokołami. Zamawiający ma prawo do kopiowania, reprodukcji 
rysunków i dokumentów oraz zapisów cyfrowych, a także do dokonywania w nich zmian.  

5) Umowa zawarta w dniu 30 listopada 2005 r. z Rządem Rzeczypospolitej Polskiej

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, jako Zamawiający, jest na potrzeby niniejszej umowy reprezentowany 
przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, w imieniu którego działa Fundusz Współpracy JFK. 
Przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Intertrading System Technology Mazowsze Sp. 
z o.o. i Emitentem (działającym jako konsorcjum firm) jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego 
i oprogramowania dla ośrodków wdrożeniowych Zintegrowanego Systemu Katastralnego w ramach 
projektu Phare PL2003/004-379.01.11 „Zintegrowany System Katastralny – faza III”. Udzielono 3-letniej 
gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Za wykonanie prac objętych umową Emitent otrzyma 
wynagrodzenie w wysokości 1.769.908,32 EUR brutto. Wynagrodzenie netto wynoszące 1.450.744,53 
EUR jest w 100% finansowane ze środków funduszu Phare, natomiast Zamawiający pokrywa należny 
podatek VAT, którego wysokość jest zgodna z wówczas obowiązującymi przepisami prawa polskiego. 
Emitent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy przez 
okres 7 lat od uregulowania przez Zamawiającego płatności z tytułu umowy. Dokumentacja dotycząca 
wykonania umowy może być w każdym czasie audytowana przez Zamawiającego, osoby przez niego 
wyznaczone, Komisję Europejską lub Europejski Trybunał Obrachunkowy.  

2. Umowy wykonywane
1) Umowa z dnia 27 czerwca 2001 roku zawarta z Polkomtel S.A. 

Na podstawie niniejszej umowy Emitent świadczy Klientowi (Polkomtel S.A.) usługi bieżącego wsparcia 
technicznego w zakresie oprogramowania firmy Genesys Telecommunications Laboratories. Emitent 
gwarantuje, że dołoży wszelkich starań w celu realizacji usług z należytą starannością i zgodnie z 
profesjonalnymi umiejętnościami. W ramach umowy delegowany specjalista Emitent zobowiązany jest 
do obecności w biurze Polkomtel w godzinach pracy. Elementem umowy jest maintenance (wsparcie) 
przez producenta – firmę Genesys Telecommunications Laboratories. Kary naliczane są za zwłoki w 
świadczeniu usług z zastrzeżeniem, że łączna wysokość kart z tego tytułu nie może być większa niż 
30% opłaty za dany rok. Jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu kar umownych Emitent wystawił weksel 
własny, niezupełny z zakazem indeksowania. Umowa została zawarta na czas nieokreślony i może 
być wypowiedziana z 90-cio dniowym okresem wypowiedzenia lub ze skutkiem natychmiastowym, 
jeśli którakolwiek ze stron w istotny sposób naruszy postanowienia umowy. Zakres prac może ulegać 
rozszerzeniom na podstawie odrębnych ustaleń. 

2) Umowa ramowa dotycząca systemu IVR zawarta w dniu 10 maja 2002 r. z Polkomtel S.A.

Przedmiotem umowy jest określenie generalnych warunków współpracy pomiędzy jej Stronami w 
zakresie analizy i projektowania rozwiązań głosowych zawierających elementy Systemu IVR, wykonania, 
wdrażania i testowania rozwiązań, przeniesienia praw autorskich lub udzielenia licencji do rozwiązań, 
rozbudowy i modernizacji wdrożonych rozwiązań, dostawy sprzętu niezbędnego do uruchomienia 
systemu IVR i jego instalacji, dostawy licencji oraz oprogramowania, konfiguracji i instalacji 
oprogramowania, a także prowadzenia szkoleń. 

Umowa nie określa kwoty realizacji projektu – kolejne prace są realizowane na podstawie osobnych 
zleceń, których wartość jest obliczana na podstawie warunków cenowych określonych w umowie. 

W latach 2003-2005 na podstawie niniejszej umowy zrealizowano następujące prace: (i) zlecenie nr 
ZW/009/2003/S z dnia 3 lutego 2003 r. na wykonanie i wdrożenie systemu IVR zgodnie z ofertą OF/
009/2002/S na kwotę 3.144.897,91 zł oraz (ii) zamówienie 4500192557 z dnia 9 grudnia 2005 r. na 
wdrożenie nowej platformy IVR wraz z przeniesieniem istniejących aplikacji na kwotę 3.493.354,45 zł. 
Łączna wartość prac wykonanych dotychczas na podstawie umowy to 6.638.252,36 zł netto. 

Emitent udzieli gwarancji na każdy z elementów Systemu IVR dostarczonych w ramach zleceń 
wykonawczych na okres 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Łączna wartość odszkodowania 
wynikająca z zapisów dotyczących kar umownych nie może przekroczyć 30% danego zlecenia 
wykonawczego. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
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3) Umowa zawarta dnia 9 września 2005 roku z Warbud S.A.

Na podstawie niniejszej umowy Warbud S.A. (Wykonawca) zleca Emitentowi kompleksowe wykonanie 
instalacji teletechnicznych, w tym wykonanie oraz przetestowanie systemu alarmowego, systemu 
okablowania strukturalnego, systemu łączności; dostawę i montaż niezbędnych urządzeń i materiałów 
oraz inne składniki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, na zadaniu „Budowa strefy 
rozśrodkowania samolotów na lotnisku Poznań-Krzesiny”. Na podstawie Aneksu nr 1 zawartego w 
dniu 26 czerwca 2006 roku zmianie uległ szczegółowy zakres prac oraz ustalono nową szacunkową 
wartość umowy na kwotę 2.589.602,91 zł netto. Wartość prac będzie rozliczana na podstawie 
podpisanego przez przedstawicieli obu stron obmiaru robót oraz ryczałtowych cen jednostkowych 
zawartych w załącznikach do umowy a określających szczegółowy zakres prac. W celu zabezpieczenia 
realizacji umowy, Emitent złożył bezwarunkową, nieodwołalną i płatną na pierwsze żądanie gwarancję 
ubezpieczyciela terminowego i dobrego wykonania kontraktu w wysokości 5% wartości umowy 
brutto. Kaucja tytułem zabezpieczenia gwarancyjnego wynosi 10% wartości netto każdej faktury. 
W umowie postanowiono, że wysokość kar umownych nie przekroczy 10% wartości umowy netto, 
poza przypadkiem nienależytego wykonania robót przez Emitenta oraz ich konsekwencji, kiedy to 
Wykonawca może dochodzić odszkodowania za poniesione straty i utracone korzyści do pełnej ich 
wysokości. Emitent udzieli Wykonawcy gwarancji oraz rękojmi za wady prawne i fizyczne na całość prac 
zleconych niniejszą umową przez okres 72 miesięcy dla części dotyczącej pracy urządzeń a przez okres 
60 miesięcy w części dotyczącej trwałości wykonanych robót, od daty dokonania odbioru końcowego. 
Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy został ustalony na 31 lipca 2006 roku.

4) Umowa nr 98/BF/BTiZ/WZT/2005 zawarta w dniu 23 września 2005 r. z Komendantem Głównym 
Straży Granicznej 

Umowa przewiduje dokonanie przez Emitenta, Wola INFO S.A. oraz Marwokat Sp. z o.o. (działające 
jako konsorcjum spółek) na rzecz Komendanta Głównego Straży Granicznej (Zamawiający) dostawy 
i uruchomienie Centralnego Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej w Warszawie przy ul. 17-
go Stycznia 23 w ramach realizacji projektu inwestycyjnego organizowanego z funduszu Schengen 
nr SCH/04.01.01.1923.09.2005. W przypadku wykonania części robót przez podwykonawcę Emitent 
i Zamawiający ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane 
wykonane przez podwykonawcę. Przedmiot umowy objęty jest 60- miesięcznym okresem gwarancji 
udzielonej przez Emitenta, której bieg rozpoczyna się w dniu następnym po dniu protokolarnego 
bezusterkowego odbioru końcowego etapu prac budowlanych. Z tytułu wykonania umowy 
Emitent otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości 31.782.177,90 zł netto. Tytułem 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Emitent wniósł w dniu podpisania umowy kwotę w 
wysokości 1.938.712,85 zł w formie gwarancji ubezpieczeniowych. 

5) Umowa nr 101/2B65/III/2005 zawarta w dniu 12 października 2005 r. z Budimex Dromex S.A. 

Umowa zobowiązuje Emitenta do wykonania instalacji teletechnicznych i komputerowych oraz kanalizacji 
teletechnicznych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa Drogowego Przejścia 
Granicznego w Hrebennem oraz ukończenia i usunięcia wad robót wynikających z kontraktu nr PL 
2003/005-710.03.03 na rzecz Budimex Dromex S.A. (Zamawiający). Z tytułu wykonania umowy Emitent 
otrzyma wynagrodzenie w wysokości stanowiącej równowartość w zł polskich 2.600.000 EUR netto. W 
celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, Emitent ustanowił bezwarunkową, nieodwołalną gwarancję bankową, płatną na 
pierwsze żądanie, na kwotę 10% wynagrodzenia umownego netto.  Całość przedmiotu umowy Emitent 
zobowiązuje się wykonać do 10 listopada 2006 r. Emitent udzieli zamawiającemu gwarancji jakości 
robót określonych umową na okres 2 lat i 30 dni licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji. 

6) Umowa nr 160/2005/2006 zawarta w dniu 30 listopada 2005 r. z Unizeto Technologies S.A. 

Na mocy niniejszej umowy Emitent wykona roboty budowlane i instalacyjne związane z wykonaniem 
budynku administracyjno-biurowego Centrum Danych Unizeto przy ul. Bajecznej 13 w Szczecinie 
na rzecz Unizeto Technologies S.A. za cenę 7.500.000 zł netto. Tytułem zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy Emitent ustanowił gwarancję ubezpieczeniową, bezwarunkową, płatną na pierwsze 
żądanie, w wysokości 20% ceny całkowitej podanej w ofercie. Emitent jest zobowiązany udzielić 
gwarancji jakości na wykonywany zakres prac objęty umową na okres 36 miesięcy od daty podpisania 
przez strony protokołu odbioru końcowego. Teleinformatyczne instalacje pasywne zostaną objęte 25- 
letnim okresem gwarancji producenta niezawodności działania systemu okablowania strukturalnego 
zgodnej z Globalnym Programem Gwarancyjnym Molex Premie Networks.
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7) Umowa na wykonanie rozbudowy sieci informatycznej zawarta w dniu 1 grudnia 2005 r. z COMP S.A.

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja rozbudowy policyjnej sieci informatycznej w wybranych 
obiektach policji. Obejmuje ona: (i) przeprowadzenie wizji lokalnych; (ii) wykonanie kompletów 
projektów budowlanych; (iii) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego sieci LAN wraz z 
zasilaniem  elektroenergetycznym; (iv) dostawę i instalację klimatyzacji jednofunkcyjnej punktu 
dystrybucyjnego; (v) dostawę i instalację urządzeń aktywnych sieci oraz ich konfigurację; (vi) wykonanie 
testów i pomiarów; (vii) wykonanie kompletów dokumentacji powykonawczych; oraz (viii) świadczenie 
usług serwisowych i gwarancyjnych. Użytkownikiem końcowym przedmiotu umowy jest Biuro Łączności 
i Informatyki Komendy Głównej Policji. Zgodnie z umową Emitent przeniesie prawa majątkowe 
wynikające z praw autorskich dotyczących opracowywanych projektów budowlanych na rzecz COMP 
S.A. Wartość przedmiotu umowy ustalono na kwotę 1.206.285,92 EUR. Termin zakończenia wykonania 
przedmiotu umowy ustalony został na 22 sierpnia 2006 r. Emitent zobowiązuje się do udzielenia 
gwarancji oraz świadczenia nieodpłatnych usług serwisowych przez okres 36 miesięcy, z wyjątkiem 
elementów pasywnych sieci strukturalnej, na które 20-letniej gwarancji udziela producent.

8) Ogólna umowa referencyjna zawarta w dniu 31 stycznia 2006 r. z Orbis Kontrakty Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest polecanie przez Orbis Kontrakty Sp. z o.o. (Usługodawca) Emitenta  jako 
specjalisty w branży systemów zabezpieczających, wszystkich lub części zaoferowanych przez Emitenta 
produktów i/lub usług podmiotom z grupy ACCOR (w tym hotelom i punktom gastronomicznym na 
całym świecie z grupy ACCOR, franchiseobiorców, spółki zarządzane przez spółki Grupy ACCOR lub inne 
spółki hotelarskie). Na podstawie niniejszej umowy Emitent nabywa status dostawcy preferowanego, 
co oznacza, że Usługodawca przeprowadził ocenę w kategoriach handlowych i technicznych, w wyniku 
której stwierdzono, że dostawca spełnia wymogi podmiotów z grupy ACCOR i że jego produkty i/lub 
usługi mogą się znaleźć się w wykazie przedstawianym podmiotom z grupy ACCOR. Status ten nie 
oznacza tego, że Emitent stał się wyłącznym dostawcą. Dostawa produktów i/lub usług następuje na 
podstawie poszczególnych  zamówień. Umowa została zawarta na czas określony  od 1 lutego 2006 r. 
do 31 grudnia 2006 r. Emitent szacuje, że przychody z tytułu zawarcia umowy w czasie jej trwania mogą 
osiągnąć 4.500.000 zł netto.

9) Umowa nr 06/00/7800RYB  zawarta w dniu 6 marca 2006 r. z Focus Park Rybnik Bis Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest wykonanie kompletnych instalacji następujących systemów: systemu 
sygnalizacji włamania i napadu, systemu kontroli dostępu, systemu telewizji dozorowej CCTV, 
systemu sygnalizacji alarmu pożaru (SAB), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO) oraz systemu 
automatyki i BMS w Inwestycji Focus Park Rybnik. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 
to równowartość w zł kwoty 640.000 EUR netto. Termin zakończenia prac ustalono na dzień 20 
lutego 2007 r. Jako zabezpieczenie wszelkich roszczeń dobrego wykonania umowy Emitent złoży 
Zamawiającemu gwarancję dobrego wykonania umowy w wysokości 10% ceny kontraktowej, w formie 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Emitent zobowiązuje się do udzielenia gwarancji na całość 
przedmiotu umowy na okres 3 lat licząc od daty odbioru końcowego. Niezależnie od gwarancji jakości, 
Emitent przedłuża okres rękojmii do 3 lat. Umowa przewiduje naliczanie kar umownych za zwłokę w 
dotrzymaniu terminów, jednak jej maksymalna granica została ustalona na 10% ceny kontraktowej. 
Emitent nie może przenieść swoich praw i zobowiązań wynikających z umowy ani zlecać lub przerywać 
realizacji zleceń, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

10) Umowa zawarta w dniu 3 kwietnia 2006 r. z Budimex Dromex S.A.

Budimex Dromex S.A. („Zamawiający”) zleca do wykonania, w ramach zadania inwestycyjnego, 
którego przedmiotem jest zaprojektowanie i budowa zakładu produkcyjnego firmy TARCZYŃSKI S.A. 
zlokalizowanego w Ujeźdzu Małym Gmina Trzebnica, prace polegające na opracowaniu projektów 
wykonawczych oraz realizacji instalacji teletechnicznych oraz systemu zasilania elektroenergetycznego. 
Wynagrodzenie  ryczałtowe ustalono na kwotę 6.545.000,00 zł netto. W celu zabezpieczenia 
ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi, a także roszczeń osób trzecich w stosunku do Zamawiającego 
z powodu stwierdzonych wad wykonawczych, Emitent ustanawia na rzecz Zamawiającego kwotę 
zabezpieczenia w wysokości 5 % wynagrodzenia netto. Kary umowne, o których mowa w umowie nie 
mogą przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto.

Warunkiem koniecznym odbioru i rozliczenia umowy jest udzielenie gwarancji jakości na wykonane 
roboty na okres, licząc od dnia odbioru końcowego inwestycji przez Inwestora od Zamawiającego, nie 
krótszy niż: (i) okres gwarancji udzielonej przez producenta zainstalowanych urządzeń, z zastrzeżeniem, 
że w żadnym przypadku okres ten nie może być krótszy niż 1 rok i 30 dni (ii) okres 3 lat i 30 dni w 
odniesieniu do wykonanych robót budowlano – montażowych z wyłączeniem konstrukcji, elewacji, 
dachu i pokryć izolacyjnych (iii) okres 3 lat i 30 dni w odniesieniu do robót instalacyjnych.
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Celem zabezpieczenia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy Emitent dostarczy gwarancję (bankową lub ubezpieczeniową) dobrego wykonania 
robót, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie, opiewającą na kwotę 10 % wartości umowy, 
ważną do 04.02.2007 r. Po odbiorze końcowym, na tydzień przed upływem terminu ważności 
gwarancji dobrego wykonania, o której mowa powyżej, Emitent przedłoży gwarancję bankową lub 
ubezpieczeniową zabezpieczenia zobowiązań z tytułu gwarancji i rękojmi, bezwarunkową i płatną na 
pierwsze żądanie, opiewającą na kwotę 5% wartości umowy, ważną do 04.02.2010. 

11) Umowa zawarta w dniu 11 kwietnia 2006 r. z Warbud  S.A.

Warbud S.A. (Zamawiający) zleca Emitentowi roboty, których zakres obejmuje  wykonanie instalacji 
teletechniki, automatyki i BMS w przedsięwzięciu inwestycyjnym „Naczelny Sąd Administracyjny ul. 
Boduena 3/5 w Warszawie, Budynek Biurowy”.

Umowa przewiduje zapłacenie przez Zamawiającego Emitentowi  za  wykonanie, ukończenie robót i 
usunięcie usterek wynagrodzenia w wysokości 3.482.500 zł netto.

Emitent jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania 
Umowy w postaci bezwarunkowej, nieodwoływalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej 
lub ubezpieczeniowej wystawionej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. Wysokość kar za 
opóźnienie w wykonaniu umowy  oraz za opóźnienie w dotrzymaniu terminów pośrednich ustalono 
na 0,8% wartości wynagrodzenia a wysokość kar za opóźnienie w usunięciu wad na 0,7% wartości 
wynagrdzenia. Wysokość kary za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Emitenta wynosi 10% 
wartości wynagrodzenia.

Termin rozpoczęcia prac ustalono na  4 maja 2006 a termin zakończenia na 30 września 2007 roku.

Okres gwarancji wynosi 60 miesięcy od daty odbioru końcowego inwestycji. 

12) Umowa zawarta w dniu 6 czerwca 2006 roku z Mitex S.A.  

Przedmiotem umowy jest kompletne wykonanie: instalacji elektrycznych, instalacji słaboprądowych, 
demontażu istniejących instalacji, opracowaniu dokumentacji technicznej wykonawczej i powykonawczej 
na podstawie otrzymanej dokumentacji projektowej w związku z realizacją inwestycji „Modernizacja 
Hotelu Grand” w Warszawie. Za wykonanie tych prac Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w 
wysokości 5.527.868,31 zł netto. Termin zakończenia prac ustalono na 25 maja 2007 roku. W umowie 
określono wysokość kar umownych, których wysokość wynosi maksymalnie 10% ogólnej wartości 
umowy. Mitex S.A. (Generalny Wykonawca) może żądać odszkodowania w wysokości przewyższającej 
wysokość kary umownej. Emitent udzieli Generalnemu Wykonawcy gwarancji na okres 36 miesięcy, 
z wyjątkiem gwarancji producenta. Emitent zobowiązuje się do przedstawienia bezwarunkowej, 
nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie bankowej lub ubezpieczeniowej gwarancji prawidłowego 
i terminowego wykonania umowy w wysokości 10% ogólnej wartości brutto zlecenia. Kaucja tytułem 
zabezpieczenia gwarancyjnego wynosi 10% wartości netto każdej faktury.

13) Zamówienie nr S2/06/2731-1 z dnia 8 czerwca 2006 r.  z SOFTBANK Serwis Sp. z o.o. 

Na podstawie Zamówienia z dnia Emitent dostarczy zamawiającemu sprzęt komputerowy na który 
składają się: drukarki laserowe marki Lexmark, komputery i stacje graficzne marki Fujitsu Siemens  wraz 
z usługą konfiguracji sprzętu komputerowego. Wartość zlecenia wynosi 3.290.265 zł netto.

14) Umowa zawarta w dniu 26 czerwca 2006 roku  z  Urzędem Dozoru Technicznego 

Emitent, na podstawie niniejszej umowy dostarczy sprzęt informatyczny dla Urzędu Dozoru Technicznego 
(Zamawiający) w konfiguracji zgodnej ze specyfikacją techniczną będącą załącznikiem do niniejszej 
umowy, instrukcje obsługi właściwe dla dostarczonego sprzętu oraz zapewni serwis gwarancyjny przez 
okres gwarancji który wynosi 36 miesięcy za wyjątkiem akumulatorów do notebooków i drukarek 
przenośnych, gdzie wynosi on 12 miesięcy. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustalono 
na kwotę 2.414.191 zł netto. Emitent zapłaci kary umowne w wysokości 0,5% wartości świadczenia, 
które nie zostało prawidłowo zrealizowane za każdy dzień zwłoki w jego realizacji; w przypadku 
usług serwisowych - 1% wartości naprawianego sprzętu za każdy dzień zwłoki w naprawie oraz 10% 
wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy. Ponadto strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.
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3. Umowy z dostawcami
1) Umowa nr DA/16/91 zawarta w dniu 8 maja 1991 r. z Domem Handlowym Informatyki Sp. z o.o. 

którego następcą prawnym  jest Tech Data Polska Sp. z o.o.

Zakład „Sekom”, którego następcą prawnym jest Emitent zawarł umowę, w której Dom Handlowy 
Informatyki Sp. z o.o. („Dostawca”) zobowiązuje się do systematycznego dostarczania produktów (tj. 
części, podzespołów, półproduktów, produktów oraz oprogramowania) niezbędnych do montażu, 
uruchamiania i uszlachetniania systemów komputerowych. Warunki gwarancji na poszczególne 
produkty określa cennik dystrybucyjny aktualny w dniu złożenia zamówienia. Umowa została zawarta na 
czas nieokreślony. W przeciągu lat 2003-2005 wartość obrotów z Dostawcą wyniosła 31.275.963,29 zł 
netto.

2) Umowa dealerska nr K00025 zawarta w dniu 29 maja 2002 r. z ABC DATA Sp. z o.o. 

Przedmiotem umowy jest określenie ogólnych warunków sprzedaży z aktualnej oferty handlowej ABC 
DATA Sp. z o.o. (Dystrybutor) na terytorium Polski. Emitentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi 
lub gwarancji na warunkach określonych w Katalogu Cenowym Dystrybutora obowiązującym w dniu 
dokonania zakupu produktu. Umowa obowiązuje od dnia jej podpisania i zostaje zawarta na czas 
nieoznaczony. W przeciągu lat 2003-2005 wartość obrotów z Dystrybutorem wyniosła 45.769.498,49 zł 
netto.

3) Umowa Partnerska nr 0479 zawarta w dniu 6 września 2004 r. z Veracomp S.A. 

Przedmiotem umowy jest zobowiązanie się stron do współpracy w zakresie dystrybucji towarów 
oferowanych przez Veracomp. Veracomp ma obowiązek udzielania Emitentowi nieodpłatnego 
wsparcia technicznego (telefonicznego i pocztą elektroniczną). Dodatkowo Emitent może uzyskać linię 
kredytu kupieckiego, upusty cenowe, uczestniczyć w marketingowych programach partnerskich a także 
korzystać z usług świadczonych przez Veracomp. Na zasadach ustalonych odrębnie Veracomp, działający 
osobiście lub też w imieniu dostawców oprogramowania, będzie udzielać lub pośredniczyć w udzielaniu 
licencji na oprogramowanie komputerowe. Emitent poprzez złożenie zamówienia na oprogramowanie, 
wyraża automatycznie zgodę na brzmienie warunków licencyjnych. Warunki licencyjne dotyczą również 
oprogramowania zawartego w urządzeniach (firmware). Veracomp zapewnia o wysokiej jakości 
oferowanych towarów i udziela gwarancji jakości towaru przy każdej dostawie zobowiązując się do 
usuwania wad fizycznych dostarczanego towaru, ujawnionych w okresie gwarancji. Veracomp nie 
musi udzielać gwarancji na towary, które będą posiadać gwarancję producenta i serwis gwarancyjny 
na terytorium Polski. Strony wyłączyły odpowiedzialność Veracomp z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
sprzedawanych towarów. Emitent zobowiązuje się w umowie składać zamówienia na sumy nie mniejsze 
niż 10.000 zł netto kwartalnie pod rygorem wypowiedzenia umowy. Umowa zostaje zawarta na czas 
nieokreślony. W przeciągu lat 2003-2005 wartość obrotów z Veracomp wyniosła 12.562.919,43 zł 
netto.

4) Umowa o współpracy nr 4870  zawarta w dniu 9 września 2004 r. z Techmex S.A. 

W niniejszej umowie Techmex S.A. (Dystrybutor) mianuje Emitenta swoim niewyłącznym, autoryzowanym 
sprzedawcą na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a Emitent zobowiązuje się prowadzić akwizycję 
i sprzedaż towarów objętych ofertą handlową Dystrybutora. Emitent zobowiązuje się do systematycznego 
składania zamówień na kwotę nie niższą niż 15.000 zł kwartalnie (pod rygorem wygaśnięcia umowy 
przy braku zamówień o wartości min. 15.000 zł w ciągu kolejnych 6 miesięcy), pozyskiwania 
nabywców na towary handlowe oferowane przez Dystrybutora, reklamowanie i promocję wyrobów 
oraz uczestnictwo w szkoleniach techniczno-marketingowych organizowanych przez Dystrybutora. 
W czasie trwania umowy Emitent nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy 
na osoby trzecie. Na mocy umowy produkty sprzedawane przez Dystrybutora są objęte gwarancją 
producenta na warunkach przez niego określonych. Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy 
z tytułu rękojmi za wady produktów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W przeciągu lat 
2003-2005 wartość obrotów z Dystrybutorem wyniosła 4.986.878,77 zł netto.

5) Umowa współpracy handlowej zawarta w dniu 1 grudnia 2004 r. z RRC Poland Sp. z o.o.

Przedmiotem umowy jest współpraca handlowa z RRC Poland Sp. z o.o. (Dostawca) polegająca na 
odsprzedaży przez Emitenta linii produktów dostarczanych przez Dostawcę. Warunki gwarancji 
i obsługa serwisowa określona jest indywidualnie dla każdego produktu i opisana w cenniku. Umowa 
została zawarta na czas nieoznaczony. Brak aktywności handlowej Emitenta przez okres dłuższy niż 
6 miesięcy będzie uważany za odstąpienie od umowy. W przeciągu lat 2003-2005 wartość obrotów 
Emitenta z tytułu umowy z Dostawcą wyniosła  9.111.160,75 zł netto.
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6) Umowa o współpracy nr DNS/06/336 zawarta w dniu 27 czerwca 2005 r. z DNS Polska Sp. z o.o.

Na mocy niniejszej umowy DNS Polska Sp. z o.o. (Dostawca) zobowiązuje się do stałej sprzedaży 
Emitentowi produktów (w tym części, podzespołów, półproduktów oraz oprogramowania 
komputerowego), niezbędnych do montażu, uruchamiania oraz rozbudowy i modyfikowania systemów 
komputerowych. Warunki zawierania przez Emitenta i Dostawcę poszczególnych umów sprzedaży 
reguluje umowa wraz z aktualnym katalogiem produktów oraz cennikiem Dostawcy obowiązującym 
w dniu złożenia zamówienia przez Emitenta. Zgodnie z umową Dostawca zobowiązany jest dołączyć 
do każdego produktu dokument gwarancyjny producenta o ile zostanie do tego upoważniony przez 
producenta. Emitent może także wystawić własny dokument gwarancyjny dotyczący produktu, na który 
udziela gwarancji. Strony wyłączają odpowiedzialność Dostawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
produktów. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. W przeciągu lat 2003-2005 wartość obrotów 
z Dostawcą wyniosła 2.418.300,17 zł netto.

Do innych istotnych umów, których stroną jest Emitent należą także umowy opisane w części 
Uzależnienie od licencji, umów przemysłowych, handlowych lub finansowych, albo nowych procesów 
produkcyjnych.

4. Uzależnienie od licencji, umów przemysłowych, handlowych lub 
finansowych, albo nowych procesów produkcyjnych

W ocenie Emitenta, Emitent nie jest uzależniony od licencji, umów przemysłowych, handlowych, 
finansowych ani od nowych procesów produkcyjnych.

Emitent jest stroną następujących istotnych umów, na podstawie których zostały na jego rzecz udzielone 
licencje; istotnych umów partnerskich i o umów o współpracy:

1) Umowa “Distribution Agreement” zawarta w dniu 28 marca 2002 r. z Epicor Software Corporation

Na podstawie umowy Emitent jest uprawniony do sprzedaży, udzielania licencji, dystrybucji oraz 
promocji oprogramowania Epicor Software Corporation („Dostawca”) oraz, w ograniczonym zakresie, 
innych producentów, na terenie Polski i Czech. Emitent jest zobowiązany do nabywania w ciągu roku 
kalendarzowego określonego kontyngentu produktów Dostawcy według cen określonych w aktualnym 
cenniku Dostawcy. 

W przypadku, gdy Dostawca jest uprawniony do żądania zapłaty na podstawie listu przewozowego 
okres płatności za produkty wynosi sześćdziesiąt dni i rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Emitenta 
faktury przewozowej. Wszelkie płatności wynikające z umowy dokonane po upływie sześćdziesięciu 
dni od daty wymagalności są obciążane odsetkami w wysokości 1,5% wartości zaległej płatności 
miesięcznie nie wyższej jednak niż maksymalna stopa odsetek przewidziana przez przepisy prawne. 
W braku odmiennych ustaleń stron płatności są dokonywane w dolarach amerykańskich. 

Na podstawie umowy Emitent otrzymał bezpłatnie licencje na 6 zestawów startowych oprogramowania, 
których prawo własności przysługuje Dostawcy, do wewnętrznego użytku biznesowego lub do celów 
demonstracji klientom. Zgodnie z umową Emitent jest uprawniony do używania znaku towarowego, 
logo oraz materiałów promocyjnych Dostawcy w celach reklamowych. 

Umowa zawiera klauzulę zmiany kontroli uprawniającą Dostawcę do jej wypowiedzenia w przypadku 
zmiany kontroli nad Dostawcą na koniec trzyletniego okresu, który upłynie od momentu zmiany 
kontroli. Jako zmianę kontroli umowa określa sytuację, w której dojdzie do: (i) połączenia z udziałem 
Dostawcy, w wyniku którego Dostawca przestanie istnieć jako podmiot prawa lub w wyniku 
którego akcje Dostawcy będące przedmiotem publicznego obrotu zostają zamienione na pieniądze, 
papiery wartościowe lub inne prawa majątkowe; (ii) sprzedaży, najmu/dzierżawy lub innego rodzaju 
przeniesienia wszystkich lub prawie wszystkich akcji Dostawcy na inny podmiot; (iii) podjęta zostanie 
uchwała o rozwiązaniu/likwidacji Dostawcy, na mocy której dojdzie do sprzedaży akcji, połączenia 
lub restrukturyzacji Dostawcy; lub (iv) osoba pełniąca funkcję dyrektora lub sprawująca kierownicze 
stanowisko stanie się właścicielem akcji Dostawcy uprawniających go do wykonywania co najmniej 51% 
głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy Dostawcy. 

Produkty będące przedmiotem umowy podlegają gwarancji zawartej w umowie licencji dla docelowych 
użytkowników, która jest dołączona do produktu. 

Dostawca jest wolny od odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek gwarancji udzielonej przez Emitenta 
na rzecz ostatecznych użytkowników produktu lub autoryzowanych dealerów.
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Dostawca może wypowiedzieć umowę: (i) niezwłocznie po poinformowaniu o tym Emitenta, 
w przypadku nie uiszczenia przez Emitenta zapłaty z tytułu umowy w ciągu 30 dni po przedstawieniu 
przez Dostawcę żądania zapłaty; (ii) w przypadku nie wywiązywania się przez Emitenta z warunków 
umowy i nie naprawienia stanu niezgodnego z umową w ciągu 45 dni od poinformowania go o takim 
naruszeniu przez Dostawcę; oraz (iii) niezwłocznie (bez zawiadomienia) w sytuacji, min. gdy Emitent 
złoży wniosek o ogłoszenie upadłości, zawarcie układu, restrukturyzację, ustanowienie zabezpieczenia 
lub zostanie ustanowiony syndyk masy upadłościowej majątku Emitenta. 

Umowa rządzona jest prawem Stanu Kalifornia. 

2) Umowa “Value Added Reseller/ Distribution” zawarta w dniu 6 lutego 2002 r. z Genesys 
Telecommunications Laboratories GmbH

Na mocy umowy Emitent nabył niewyłączne i nieprzenaszalne prawo do promowania, sprzedaży 
i dystrybucji produktów Genesys Telecommunications Laboratories GmbH („Licencjodawca”) na 
terytorium Polski. 

Emitent jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Licencjodawcy za każdy licencjonowany produkt według 
aktualnego cennika Licencjodawcy. W przypadku opóżnienia w uiszczaniu opłat przez Emitenta 
Licencjodawca jest uprawniony do naliczania odsetek w wysokości 2% wartości zaległej płatności 
miesięcznie od dnia, gdy płatność jest wymagalna do dnia uiszczenia zapłaty przez Emitenta. 
Wysokość odsetek nie może przekroczyć maksymalnej wysokości przewidzianej przez przepisy prawa. 
Emitent zobowiązany jest do pokrywania wydatków związanych z należnymi podatkami, transportem 
wodnym, kosztami instalacji produktów itp. Emitent nie jest uprawniony do udzielania licencji innym 
podmiotom z wyjątkiem docelowych użytkowników. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w przypadku: (i) działania niezgodnego 
z jej postanowieniami przez drugą ze stron po upływie 14 dni od otrzymania pisemnego wezwania 
od drugiej strony do zaniechania naruszeń; oraz (ii) zwołania zgromadzenia wierzycieli lub wszczęcia 
postępowania upadłościowego, układowego, likwidacyjnego przez drugą ze stron. 

Licencjodawca ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za spowodowanie uszkodzenia ciała lub 
śmierci oraz szkody majątku Emitenta do kwoty w wysokości nieprzekraczajacej 2.000.000 £. Umowa 
rządzona jest prawem niemieckim.

3) Umowa licencji zawarta w dniu 6 sierpnia 2002 r. z Schrack Seconet Sicherheits-und 
Kommunikationssysteme AG

Na mocy umowy Emitent nabywa niewyłączne prawo do użytkowania, projektowania, konfigurowania 
oraz eksploatacji oprogramowania „System nadzorczy SecoLOG” na podstawie licencji udzielonej przez 
Schrack Seconet Sicherheits-und Kommunikationsszesteme AG („Licencjodawca”). Na podstawie umowy 
na Emitenta nie zostają przeniesione żadne prawa autorskie. Powielanie oraz zmiana przedmiotu licencji 
wymagają pisemnej zgody Licencjodawcy. 

Licencja zosała udzielona nieodpłatnie. Świadczenia wspomagające pomoc techniczną, testy i tym 
podobne są wyceniane zgodnie z cennikiem technicznej obsługi klienta obowiązującym u Licencjodawcy, 
w przypadku pracy ekip na miejscu dodatkowo zostają naliczane koszty, koszty noclegów, ryczałt za 
przejechane kilometry. Za wszystkie dodatkowe prace Licencjodawca obciąża Emitenta odpowiednio 
do poniesionych nakładów. Maksymalna kara umowna z tytułu naruszenia postanowień umowy przez 
Emitenta wynosi 43.600 EUR.

Licencjodawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku 
naruszenia jej postanowień przez Emitenta, niewypłacalności, wszczęcia postępowania upadłościowego 
lub układowego w stosunku do majątku Emitenta. Umowa przestaje obowiązywać wobec naruszenia 
przez Emitenta lub jego pracowników praw autorskich lub prawa do firmy Licencjodawcy. Licencjodawca 
ponosi odpowiedzialność za szkody wywołane jego świadomym, rażącym zaniedbaniem. Umowa 
rządzona jest prawem austriackim.

Obroty z Licencjodawcą w latach 2003-2005 osiągnęły wartość 4.681.482,13 zł netto.

4) Umowa „Sales and Service Partner Agreement” zawarta w dniu 31 stycznia 2005 r. z Hewlett Packard 
Europe B.V.

Na mocy umowy Emitent staje się partnerem handlowym i serwisowym Hewlett Packard (HP). 
Emitent zobowiązuje się w umowie zapewnić swoim klientom prostą procedurę zakupów, 
doradztwo przedsprzedażne i posprzedażne usługi pomocy technicznej, dbać o renomę marki HP 
i utrzymywać personel składający się z wykwalifikowanych i przeszkolonych pracowników, którzy 
ukończyli odpowiednie kursy i szkolenia. Emitent ma prawo uczestnictwa w wyszczególnionych 
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w umowie programach partnerskich. Każde wykorzystanie znaków towarowych HP wymaga pisemnej 
zgody HP. Ponadto Emitent zobowiązuje się rozpowszechniać oprogramowanie dostarczane przez 
autoryzowanych odsprzedawców HP i korzystać z niego zgodnie z warunkami licencji dostarczanej 
razem z tym oprogramowaniem. 

Jest to umowa ramowa, zgodnie z którą Emitent oraz HP są uprawnieni do negocjowania warunków 
finansowych indywidualnie w odniesieniu do każdej transakcji. Jednak w przypadku nie wykonania 
postanowień umowy przez którąkolwiek ze stron jej odpowiedzialność wobec drugiej jest ograniczona 
do strat w maksymalnej wysokości równowartości w złotych 50.000 EUR. Środki zaradcze określone 
w niniejszej umowie są jedynymi i wyłącznymi środkami zaradczymi przysługującymi stronom. Emitent 
zobowiązuje się przechowywać dane dotyczące zakupów, sprzedaży, przechowywania i rozporządzania 
wszystkimi produktami, łącznie z zapisami w formie elektronicznej. Niniejsza umowa wchodzi 
w życie z dniem podpisania i pozostaje w mocy do czasu rozwiązania. HP może przekazywać dowolne 
prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy innym podmiotom Hewlett Packard. HP zastrzega 
sobie możliwość zmiany uprawnień Emitenta w przypadku zmian w zarządzaniu lub podstawach 
działalności. 

Umowa rządzona jest prawem szwajcarskim.

5) Umowa „Authorised Service Delivery Partner” zawarta w dniu 4 kwietnia 2005 r. z Hewlett Packard 
Europe B.V.

Na mocy umowy Emitent jest uprawniony do świadczenia usług serwisowych w ramach gwarancji 
sprzętu wyprodukowanego przez Hewlett Packard Europe B.V. („Producent”) jako autoryzowany partner 
serwisowy. Producent nie ponosi odpowiedzialności wobec Emitenta za opóźnienia, szkody lub inne 
konsekwencje używania części wymiennych wyprodukowanych przez innego producenta niż Producent, 
usługi świadczone przez Emitenta, straty lub szkody (w szczególności utratę danych i zniszczenie 
sprzętu komputerowego) poniesione przez Emitenta lub innych użytkowników sprzętu Producenta. 
Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z utraty danych lub przechowania 
oprogramowania, nabycia zastępczych produktów lub usług, ani szkody wynikowe. Odpowiedzialność 
Producenta jest ograniczona do opłat wynikających z gwarancji i roszczeń dotyczących praw własności 
intelektualnej, odszkodowania za uszkodzenie ciała, szkód bezpośrednich co do przedmiotów prawa 
własności Emitenta do kwoty 1.000.000 EUR oraz innego odszkodowania z tytułu szkód bezpośrednich 
z tytułu działania niezgodnie z postanowieniami umowy do kwoty 1.000.000 EUR lub kwoty zapłaconej 
za produkt związany ze szkodą, w zależności od tego która kwota jest niższa. 

Jest to umowa ramowa niezawierająca warunków finansowych, ani postanowień określających sposób 
lub termin płatności. 

Umowa została zawarta na czas nieokreślony. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze 
stron z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia. 

Umowa zawiera klauzulę zmiany kontroli, na której mocy Producent jest uprawniony do jej wypowiedzenia 
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zmiany struktury akcjonariatu lub w składzie organów 
zarządzających Emitenta. Licencjodawca jest także uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem 
natychmiastowym, gdy Emitent nie spełnia kryteriów wymaganego poziomu świadczenia usług 
i sytuacja ta nie zostanie zmieniona przez Emitenta w ciągu 3 miesięcy od powiadomienia go o tym przez 
Licencjodawcę. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w sytuacji (i) rażącego nie wywiązywania 
się z postanowień umowy przez drugą stronę; (ii) ponad 3- miesięcznego stanu „siły wyższej”; oraz (iii) 
niewypłacalności, upadłości, wyznaczenia syndyka lub przeniesienia własności akcji drogiej strony na 
inny podmiot. 

Umowa rządzona jest prawem szwajcarskim. 

6) Umowa o współpracy nr 7/2005 zawarta w dniu 25 maja 2005 r. z Tour Andover Controls Sp. z o.o. 

Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy między Emitentem a Tour Andover Controls 
Sp. z o.o. (TAC) w zakresie dostawy urządzeń i oprogramowania zawartych w ofercie handlowej TAC 
oraz współdziałania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. TAC upoważnia Emitenta do występowania 
w charakterze Autoryzowanego Integratora Tour Andover Controls. Kryteria autoryzacji zostały określone 
w załączniku nr 1 do  umowy. Emitent zobowiązuje się w umowie do promowania, organizowania 
i rozwijania sprzedaży urządzeń i oprogramowania z oferty handlowej TAC, przestrzegania kryteriów 
autoryzacji oraz utrzymywania kwalifikacji i doświadczenia pracowników na poziomie pozwalającym na 
samodzielne oferowanie oraz instalację systemów w oparciu o urządzenia i oprogramowanie firmy TAC. 
Emitent, bez zgody TAC nie może odsprzedawać urządzeń i oprogramowania osobom trzecim w postaci 
nieprzetworzonej, w szczególności bez usług własnych Emitenta związanych z zaprogramowaniem 
i uruchomieniem.
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Ceny zakupu urządzeń i oprogramowania są oparte o aktualne ceny katalogowe TAC pomniejszone 
o rabat przysługujący Emitentowi w danym roku. Aktualny cennik TAC stanowi załącznik nr 3 do 
umowy. 

TAC udziela 18-miesięcznej gwarancji na urządzenia i oprogramowanie, która może zostać wydłużona 
na pisemny wniosek Emitenta. Umowa nie stanowi prawa do produkcji, licencji lub ustanawiania 
patentów.

Umowa jest zawarta na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron 
z zachowaniem 3- miesięcznego okresu wypowiedzenia, ponadto w sytuacji gdy Emitent nie spełnia 
kryteriów autoryzacji.

7) Umowa partnerska „IBM Business Partner Agrement” zawarta w dniu 19 stycznia 2006 r. z IBM World 
Trade Corporation

Na mocy umowy Emitent jest autoryzowanym dostawcą sprzętu komputerowego produkcji IBM World 
Trade Corporation („Producent”). Emitent jest także zobowiązany świadczyć usługi w ramach gwarancji 
na sprzęt Producenta, na prośbę Producenta.

Jest to umowa ramowa nie zawierająca cen sprzętu komputerowego Producenta. Ceny zamawianego 
przez Emitenta sprzętu Producenta są określane na podstawie aktualnych cenników udostępnianych 
przez Producenta. Emitent jest zobowiązany do uiszczenia pełnej zapłaty za produkt w ciągu 
czterdziestu pięciu dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury. Umowa przewiduje także 
możliwość przedłużenia okresu płatności do 80 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury 
wraz z odsetkami, których wysokość jest ustalana każdorazowo przez Emitenta z autoryzowanym 
przedstawicielem Producenta. Dodatkowo możliwe jest uiszczenie zapłaty w ciągu studwudziestu 
dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury po uprzednim uiszczeniu przez Emitenta kwoty 
stanowiącej równowartość 30% całej należności wraz z odsetkami, których wysokość jest ustalana 
każdorazowo przez Emitenta z autoryzowanym przedstawicielem Producenta. Płatność za sprzęt jest 
dokonywana w dolarach amerykańskich.

Odpowiedzialność Producenta ograniczona jest do kwoty 100.000 USD (lub jej równowartości) lub 
kwoty równej wysokości opłat za sprzęt lub usługę będącą przedmiotem roszczenia. Producent nie 
ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie danych, szkody incydentalne, pośrednie lub 
wynikowe, utratę zysków, dochodów ze sprzedaży, dobrego imienia lub przewidywanych oszczędności 
przez Emitenta. 

Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3- miesięcznego (lub 
dłuższego, jeśli wymagają tego lokalne regulacje prawne) okresu wypowiedzenia lub ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku działania niezgodnego z postanowieniami umowy przez jedną ze 
stron. 

Umowa zawiera klauzulę zmiany kontroli, zgodnie z którą Producent jest uprawniony do wypowiedzenia 
umowy w sytuacji, gdy zmianie ulegnie struktura akcjonariatu Emitenta, tj. dojdzie do sprzedaży, 
przeniesienia, nabycia lub połączenia dotyczącego Emitenta. 

Umowa jest rządzona prawem austriackim. 

8) Otwarta Umowa Subskrypcyjna „Open Value” zawarta  13 października 2005 r.  z Microsoft Ireland 
Operations Limited

Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Microsoft Ireland Operations Limited („Microsoft”) na rzecz 
Emitenta prawa do używania produktów licencjonowanych Microsoft w ramach programu subskrypcji 
Open Value, co pozwala Emitentowi i podmiotom stowarzyszonym Emitenta na uruchamianie 
oprogramowania Microsoft w okresie obowiązywania umowy. Umowa przyznaje klientowi prawo do 
między innymi: (i) sporządzania kopii i uruchamiania tylu kopii każdego produktu, ile Emitent uzna 
za konieczne pod warunkiem, że Emitent złoży zamówienie na wszystkie uruchamiane produkty; 
(ii) udzielania sublicencji na te prawa podmiotom stowarzyszonym znajdującym się na terytorium 
Emitent; (iii) sporządzania kopii zamiennych na określonych w umowie zasadach. Każdy produkt jest 
licencjonowany Emitentowi a nie sprzedawany. Licencje na produkt są licencjami niewyłącznymi i żadna 
ze stron nie jest zobowiązana do zawierania umów z drugą stroną na zasadzie wyłączności. Microsoft 
udziela ograniczonej gwarancji na produkt, na warunkach opisanych w umowie, na czas jednego 
roku od momentu jego pierwszego uruchomienia. Emitent ponosi odpowiedzialność za działania lub 
zaniechania wszelkich osób lub przedsiębiorców, określonych w umowie jako pracownicy klienta, jego 
przedstawiciele, podmioty stowarzyszone i inne osoby korzystające z produktu, którzy tworzą, instalują 
lub uruchamiają kopie produktu.
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W załączniku do umowy określono ilość udostępnianych Emitentowi produktów licencjonowanych 
Microsoft oraz ich ceny, przy czym łączne wynagrodzenie netto Microsoft określono w wysokości 
28.793,65 EURO dla pierwszego  roku trwania umowy, oraz 29.821,10 EURO dla drugiego i trzeciego 
roku trwania umowy, przy założeniu braku zmiany listy produktów objętych umową. Umowa zawiera 
ramowe postanowienia co do warunków płatności oraz nakłada na Emitenta obowiązek posiadania 
odsprzedawcy produktów Microsoft. 

Umowa została zawarta na 36 miesięcy od dnia wejścia w życie. Każda ze stron może wypowiedzieć 
umowę w przypadku istotnego naruszenia jej postanowień przez drugą stronę z zachowaniem 
30-dniowego okresu wypowiedzenia i przyznając możliwość naprawienia naruszenia. 

Umowa jest rządzona prawem irlandzkim.  
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ROZDZIAŁ VIII
PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, 

ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO

1. Kadencje

1.1. Zarząd

Kadencja Zarządu trwa trzy lata. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji. 

Paweł Jaguś wchodzi w skład Zarządu od dnia 1 marca 2001 r. Na obecną kadencję, Paweł Jaguś został 
powołany do Zarządu w dniu 27 kwietnia 2006 r. Okres jego kadencji upływa z dniem zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r.

Jan Goliński wchodzi w skład Zarządu od dnia 1 stycznia 2002 r. Na obecną kadencję, Jan Goliński został 
powołany do Zarządu w dniu 27 kwietnia 2006 r. Okres jego kadencji upływa z dniem zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r.

Aleksander Plata wchodzi w skład Zarządu od dnia 14 lipca 1999 r. Na obecną kadencję, Aleksander 
Plata został powołany do Zarządu w dniu 27 kwietnia 2006 r. Okres jego kadencji upływa z dniem 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r.

Andrzej Swolkień wchodzi w skład Zarządu od dnia 1 marca 2001 r. Na obecną kadencję, Andrzej 
Swolkień został powołany do Zarządu w dniu 27 kwietnia 2006 r. Okres jego kadencji upływa z dniem 
zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2008 r.

1.2. Rada Nadzorcza

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej 
kadencji. 

Piotr Oskroba wchodzi w skład Rady Nadzorczej od dnia 28 grudnia 2005 r. Okres jego kadencji upływa 
z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2006 r.

Marzena Tomecka wchodzi w skład Rady Nadzorczej od dnia 20 kwietnia 1999 r.  Na obecną kadencję, 
Marzena Tomecka została powołana do Rady Nadzorczej w dniu 8 czerwca 2004 r. Okres jej kadencji 
upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 
grudnia 2006 r.

Maciej Kowalczyk wchodzi w skład Rady Nadzorczej od dnia 8 czerwca 2004 r. Na obecną kadencję, 
Maciej Kowalczyk został powołany do Rady Nadzorczej w dniu 8 czerwca 2004 r. Okres jego kadencji 
upływa z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 
grudnia 2006 r.

Robert Bożyk wchodzi w skład Rady Nadzorczej od dnia 25 kwietnia 2006 r.  Okres jego kadencji upływa 
z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2006 r.

Bogdan Pilch wchodzi w skład Rady Nadzorczej od dnia 28 grudnia 2005 r. Okres jego kadencji upływa 
z dniem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2006 r.

2. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych z Emitentem 
lub którymkolwiek z jego podmiotów zależnych określających 
świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy

Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę. Za wyjątkiem sytuacji, 
w których umowa o pracę członka Zarządu Emitenta ulega rozwiązaniu na skutek odwołania go 
z pełnionej funkcji w trakcie kadencji bez podania przyczyn (lub z przyczyn od niego niezależnych), 
w którym to przypadku członkowi Zarządu przysługuje odszkodowanie w wysokości 6-krotnego 
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wynagrodzenia miesięcznego, w przypadku rozwiązania umów o pracę członkom Zarządu przysługują 
odszkodowania i świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy. Ponadto na mocy postanowień umów 
o pracę członkowie Zarządu Emitenta w czasie obowiązywania umów o pracę zobowiązani są do 
nieprowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Emitenta bez uzyskania pisemnej zgody Rady 
Nadzorczej Emitenta. Ponadto, członkowie Zarządu Emitenta zobowiązani są do nieprowadzenia 
działalności konkurencyjnej wobec Emitenta w okresie 6 miesięcy od daty wygaśnięcia lub rozwiązania 
zawartych przez nich umów o pracę. Przez okres 6 miesięcy od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy 
o pracę członkowie Zarządu Emitenta nie mogą także podejmować jakichkolwiek działań zmierzających 
do zatrudnienia na własny bądź cudzy rachunek osób spośród władz i pracowników Spółki. W czasie 
trwania klauzuli konkurencyjności Spółka jest zobowiązana do wypłacenia na rzecz byłego członka 
Zarządu Emitenta odszkodowania w wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Rada 
Nadzorcza może zwolnić członka Zarządu z klauzuli o działalności konkurencyjnej. Członkowie Zarządu 
są zatrudnieni na czas nieokreślony.

3. Informacje o komisji ds. audytu i komisji ds. wynagrodzeń 
Emitenta, dane członków danej komisji oraz podsumowanie zasad 
funkcjonowania tych komisji

W przedsiębiorstwie Emitenta nie funkcjonuje komisja ds. audytu ani komisja ds. wynagrodzeń. Ze 
względu na zakres i rodzaj prowadzonej działalności oraz niewielką liczbę członków Rady Nadzorczej, 
Emitent nie planuje w najbliższym czasie powołania takich komisji.

Obowiązujące przepisy nie zobowiązują Emitenta do powołania takich komisji.

4. Informacje na temat stosowania przez Emitenta zasad ładu 
korporacyjnego

Emitent zamierza w przyszłości stosować się do wszystkich zasad ładu korporacyjnego. 

Obecnie Emitent nie stosuje zasad oznaczonych numerami: 20, 28, i 43. 

W odniesieniu do zasady nr 20 – w opinii Zarządu dotychczasowy status Spółki, skład akcjonariatu oraz 
względy organizacyjne i ekonomiczne przemawiają za niestosowaniem zasady nr 20 (niezależni członkowie 
Rady Nadzorczej)

Dotychczasowy status Spółki, skład akcjonariatu, względy organizacyjne i ekonomiczne przemawiają również 
za niestosowaniem w całości zasady nr 28 (w odniesieniu do powoływania komitetów Rady Nadzorczej), 
a to z kolei wyklucza przestrzeganie w całości zasady nr 43 (w odniesieniu do wyboru biegłego rewidenta po 
uzyskaniu rekomendacji komitetu)
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ROZDZIAŁ IX
ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE 

I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO 
SZCZEBLA

1. Zarząd 
W skład Zarządu wchodzą;

1. Paweł Jaguś – Prezes Zarządu;

2.  Jan Goliński – Wiceprezes Zarządu;

3.  Aleksander Plata – Wiceprezes Zarządu;

4.  Andrzej Swolkień – Wiceprezes Zarządu;

Wszyscy członkowie Zarządu wykonują pracę w siedzibie Emitenta przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie 
oraz w Oddziale w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 2.

Poniższe oświadczenia dotyczące posiadanych akcji lub udziałów nie obejmują nieznacznych pakietów 
akcji w spółkach publicznych.

Paweł Jaguś – Prezes Zarządu

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Pan Paweł Jaguś.

W ramach stosunku pracy Pan Paweł Jaguś zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Technologii 
Inteligentnego Budynku.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Paweł Jaguś nie wykonuje żadnej działalności. Pomiędzy Panem 
Pawłem Jagusiem a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania 
rodzinne.

Pan Paweł Jaguś posiada wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż.): ukończył studia na Wydziale 
Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

Pan Paweł Jaguś kolejno pracował:

- w latach 1985-1988 w Hucie Sendzimira, w Zakładzie Walcowni Gorących jako Elektryk Zakładu 
– zarządzanie służbami utrzymania ruchu (elektrycy i elektronicy);

- w latach 1988-1991 w Hucie Sendzimira w Zakładzie Walcowni Gorących jako Z-ca Szefa Zakładu 
– zarządzanie służbami utrzymania ruchu (wszystkie branże);

- w latach 1991-1992 w Qumak International Sp. z o.o. jako Specjalista Elektronik;

- w latach 1992-1999 w Qumak International Sp. z o.o. jako Dyrektor Działu Technicznego;

- w latach 1999-2002 w Qumak International Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu Dyrektor Działu 
Technicznego;

- w okresie 03.2001-06.2003 w Qumak-Sekom S.A. (wcześniej Sekom S.A.) jako Członek Zarządu 
Dyrektor Działu SAB;

- od 07.2003 do 09.03.2006 r. w Qumak-Sekom S.A. jako Wiceprezes Zarządu Dyrektor Działu SAB;

- od 10.03.2006 r. Qumak-Sekom S.A. jako Prezes Zarządu, Dyrektor Pionu PTIB.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Paweł Jaguś pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem/akcjonariuszem 
następujących spółek:

- Qumak International Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu w latach 1999-2002;

- Qumak-Sekom S.A., Prezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu a następnie Wiceprezes - od 2001 r.);
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- Qumak-Sekom Gdańsk Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej w okresie 05.2003-12.2004;

- Qumak-Sekom S.A., akcjonariusz od 1999 r.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich 5 lat Pan Paweł Jaguś nie był wspólnikiem ani 
akcjonariuszem żadnej spółki handlowej, ani nie pełnił funkcji członka organów innych spółek 
handlowych.

Pan Paweł Jaguś nie został skazany wyrokiem sądu. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Paweł Jaguś pełnił w tym czasie funkcje członka organów, 
a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Pawła Jagusia ze 
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto 
Pan Paweł Jaguś nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenia w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.

Jan Goliński – Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Jan Goliński.

W ramach stosunku pracy Pan Jan Goliński zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Aplikacji Biznesowych.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Jan Goliński nie wykonuje żadnej działalności. 

Pomiędzy Panem Janem Golińskim a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie 
występują powiązania rodzinne.

Pan Jan Goliński posiada wykształcenie wyższe (mgr inż.): ukończył studia na Wydziale Elektrotechniki, 
Automatyki i Elektroniki na Akademii Górniczo-Hutniczej. Ponadto Pan Jan Goliński studiował na 
studiach doktoranckich w Instytucie Automatyki, Sterowania i Telekomunikacji oraz odbył szkolenia 
menedżerskie: w Japonii, na kursie „Zmiany Technologiczne w Zarządzaniu” w Wielkiej Brytanii oraz był 
uczestnikiem Programu Wymiany Przedsiębiorczości East-West w Toronto. 

Pan Jan Goliński kolejno pracował:

- w latach 1980-1983 na Akademii Górniczo-Hutniczej, studia doktoranckie;

- w latach 1988-1995 w Hucie im. T. Sendzimira jako kolejno: starszy referent, samodzielny technolog 
automatyzacji, specjalista automatyzacji, Kierownik Zakładu Informatyki;

- w latach 1997-2000 w Samodzielnym Publicznym ZOZ Krowodrza jako starszy specjalista;

- w latach 1995-1996 w Qumak International Sp. z o.o. jako Dyrektor Działu Platinum; 

- w latach 1996-1999 w Qumak International Sp. z o.o. jako Dyrektor DSI;

- w latach 1999-2002 w Qumak International Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu i Dyrektor DSI;

- w latach 2002-2003 w Qumak-Sekom S.A. (wcześniej Sekom S.A.) jako Członek Zarządu, Dyrektor 
Pionu DSI; 

- od 07.2003 r. do chwili obecnej w Qumak-Sekom S.A. jako Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Pionu.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jan Goliński pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem/akcjonariuszem 
następujących spółek:

- Qumak International Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu w okresie 03.1999-05.2002;

- Qumak-Sekom S.A., Wiceprezes Zarządu (wcześniej Członek Zarządu) od 01.2002 r. do dnia 
dzisiejszego;

- WiedzaNet Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej od 06.2002 r. do 06.2004 r.;

- Quartex Praha, s.r.o. akcjonariusz w latach 2002-2005;

- Qumak-Sekom S.A., akcjonariusz od 1999 r.
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Poza wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich 5 lat Pan Jan Goliński nie był wspólnikiem ani 
akcjonariuszem żadnej spółki handlowej, ani nie pełnił funkcji członka organów innych spółek 
handlowych.

Pan Jan Goliński nie został skazany wyrokiem sądu. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Jan Goliński pełnił w tym czasie funkcje członka organów, 
a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Jana Golińskiego ze 
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto 
Pan Jan Goliński nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenie w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.

Aleksander Plata – Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Aleksander Plata.

W ramach stosunku pracy Pan Aleksander Plata zajmuje stanowisko Dyrektora Finansowego.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Aleksander Plata nie wykonuje żadnej działalności. 

Pomiędzy Panem Aleksandrem Platą a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie 
występują powiązania rodzinne.

Pan Aleksander Plata posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne (mgr ekonomii): ukończył studia 
na Wydziale Ekonomiki Obrotu - specjalność: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw Handlowych 
na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto Pan Aleksander Plata ukończył Kurs Doradców 
Inwestycyjnych organizowany przez Vitex, oraz Studium dla Dyrektorów Finansowych zorganizowane 
przez Centrum Prywatyzacji.

Pan Aleksander Plata kolejno pracował:

- w latach 1986-1988 w Izbie Skarbowej w Krakowie jako Starszy Referent ds. kontroli;

- w latach 1988-1989 w Zakładzie Działalności Gospodarczej PTTK przy PK w Krakowie jako Główny 
Księgowy;

- w latach 1989-1992 w PW SCAN Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy;

- w latach 1991-1994 w System 3000 Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Finansowy;

- w 1994 r. w MGeyer Sp. z o.o. jako Główny Księgowy;

- w latach 1995-2002 w Qumak International Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor 
Finansowy;

- w 1999 r. w Gandalf Polska Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu;

- od 1999 r. do chwili obecnej w Qumak-Sekom S.A. (poprzednio Sekom S.A.) jako Wiceprezes Zarządu 
– Dyrektor Finansowy.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Aleksander Plata pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem/
akcjonariuszem następujących spółek:

- Qumak International Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu od 01.1995 r. do 05.2002 r.;

- Gandalf Polska Sp. z o.o., Prezes Zarządu od 04.1999 r. do 12.1999 r.;

- Gandalf Polska Sp. z o.o., Prokurent od 01.2000 r. do 12.2000 r.;

- Blue Bridge Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej od 04.2000 r. do 06.2000 r. oraz członek Zarządu od 
06.2000 r. do 11.2000 r.;

- WiedzaNet Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej od 02.2002 r. do 06.2004 r.;

- Qumak-Sekom Gdańsk Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej od 09.2001 r. do 12.2004 r.;
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- Qumak-Sekom S.A., (poprzednio Sekom S.A.) Wiceprezes Zarządu od 1999 r. do chwili obecnej;

- Qumak-Sekom S.A., akcjonariusz.

Poza wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich 5 lat Pan Aleksander Plata nie był wspólnikiem 
ani akcjonariuszem żadnej spółki handlowej, ani nie pełnił funkcji członka organów innych spółek 
handlowych.

Pan Aleksander Plata nie został skazany wyrokiem sądu. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Aleksander Plata pełnił w tym czasie funkcje członka 
organów, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Aleksandra Platy ze 
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto 
Pan Aleksander Plata nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenie w zarządzaniu 
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.

Andrzej Swolkień – Wiceprezes Zarządu

Funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Pan Andrzej Swolkień.

W ramach stosunku pracy Pan Andrzej Swolkień zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Integracji 
Systemowej.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Andrzej Swolkień nie wykonuje żadnej działalności.

Pomiędzy Panem Andrzejem Swolkieniem a innymi członkami Zarządu i członkami Rady Nadzorczej nie 
występują powiązania rodzinne.

Pan Andrzej Swolkień posiada wykształcenie wyższe techniczne (mgr inż. elektronik-automatyk): 
ukończył studia na Wydziale Elektroniki o specjalności automatyka na Akademii Górniczo-Hutniczej.  

Pan Andrzej Swolkień kolejno pracował:

- w  latach 1982-1991 w Uczelnianym Centrum Informatyki AGH kolejno na stanowiskach: asystent, 
specjalista Elektronicznych Maszyn Cyfrowych, kierownik serwisu EMC;

- w latach 1985-1988 w przedsiębiorstwie Predom-Org, później Biurotechnika S.A. jako specjalista ds. 
marketingu;

- w latach 1988-1991 w PHP „Projekt” Sp. z o.o. zajmującej się projektowaniem, wykonywaniem i 
sprzedażą RAM-dysków oraz sprzedażą PC jako założyciel i prezes;

- w latach 1991-1992 w Qumak International Sp. z o.o. jako Samodzielny Specjalista ds. 
handlowych;

- w latach 1992-1995 w Qumak International Sp. z o.o. jako p.o. Dyrektora Działu Bezpośredniej 
Sprzedaży (od 01.1993 Dyrektor Działu);

- w latach 1995-2002 w Qumak International Sp. z o.o. jako Wiceprezes Zarządu – Dyrektor ds. 
handlowych;

- od 2001 r. do chwili obecnej w Qumak-Sekom S.A. (wcześniej Sekom S.A.) jako członek Zarządu 
– Dyrektor Handlowy, od 07.2003 r. Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Andrzej Swolkień pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem/
akcjonariuszem następujących spółek:

- Qumak International Sp. z o.o., Wiceprezes Zarządu od 1995 r. do 2002 r.;

- Qumak-Sekom S.A., Członek Zarządu, później Wiceprezes Zarządu od 2001 r. do dnia dzisiejszego;

- Qumak-Sekom S.A., akcjonariusz od 1999 r. do chwili obecnej; wcześniej przed połączeniem Qumak 
International Sp. z o.o. z Sekom S.A., wspólnik w Qumak International Sp. z o.o.
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Poza wymienionymi powyżej, w okresie ostatnich 5 lat Pan Andrzej Swolkień nie był wspólnikiem 
ani akcjonariuszem żadnej spółki handlowej, ani nie pełnił funkcji członka organów innych spółek 
handlowych.

Pan Andrzej Swolkień nie został skazany wyrokiem sądu. 

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Andrzej Swolkień pełnił w tym czasie funkcje członka 
organów, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Andrzeja Swolkienia 
ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto 
Pan Andrzej Swolkień nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenie w zarządzaniu 
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.

2. Rada Nadzorcza
1. Piotr Oskroba – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2. Marzena Tomecka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej;

3. Maciej Kowalczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej;

4. Robert Bożyk – Członek Rady Nadzorczej;

5. Bogdan Pilch – Członek Rady Nadzorczej.

Członkowie Rady Nadzorczej pracują lub wykonują obowiązki pod następującymi adresami:

Pan Piotr Oskroba przy Al. Jana Pawła II 25 w Warszawie;

Pani Marzena Tomecka przy Al. Jana Pawła II 25 w Warszawie;

Pan Maciej Kowalczyk przy Al. Jana Pawła II 25 w Warszawie;

Pan Robert Bożyk przy Al. Jana Pawła II 25 w Warszawie;

Pan Bogdan Pilch w siedzibie Spółki przy ul. Jagiellońskiej 74 w Warszawie.

Poniższe oświadczenia dotyczące posiadanych akcji lub udziałów nie obejmują nieznacznych pakietów 
akcji w spółkach publicznych.

Piotr Oskroba – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełni Pan Piotr Oskroba.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Piotr Oskroba nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 
znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta. 

Pomiędzy Panem Piotrem Oskrobą a członkami Zarządu i innymi członkami Rady Nadzorczej nie 
występują powiązania rodzinne.

Pan Piotr Oskroba posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył studia na Wydziale Handlu 
Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. Ponadto Pan Piotr Oskroba  ukończył: 
Kurs dla Doradców Inwestycyjnych prowadzony przez Genesis w Warszawie, Podyplomowe Studia 
Strategicznego Zarządzania Przedsiębiorstwem w Szkole Głównej Handlowej oraz Podyplomowe 
Studium dla Dyrektorów Finansowych w Centrum Prywatyzacji w Warszawie.

Pan Piotr Oskroba kolejno pracował:

- w latach 1988-1989 w Kancelarii Sejmu w Biurze Stosunków Międzyparlamentarnych jako Starszy 
Radca;

- w latach 1989-1990 w Polsko-Amerykańskim Funduszu Marii Skłodowskiej-Curie jako Zastępca 
Skarbnika;

- w latach 1990-1993 w Krajowej Izbie Gospodarczej jako Doradca Prezesa;
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- w 1991 r. w Ministerstwie Przemysłu jako Doradca Ministra (w wymiarze 1⁄2 etatu);

- w latach 1993-1995 w Przedstawicielstwie Krajowej Izby Gospodarczej w Brukseli jako Dyrektor;

- w 1995 r. w Krajowej Izbie Gospodarczej jako Główny Specjalista;

- od 1995 r. do chwili obecnej w Polonia Financial Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 
(poprzednie nazwy: AIB WBK Fund Management Sp. z o.o., Chase Gemina Polska Sp. z o.o. i Chase 
Fund Management Sp. z o.o.) jako Dyrektor Generalny;

- od 2001 r. do chwili obecnej w European Convergence Partners Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Piotr Oskroba pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem/akcjonariuszem 
następujących spółek handlowych:

- Polsko-Amerykańska fundacja Doradztwa dla Small Biznesu, Warszawa, jako Członek Rady Fundacji 
od 1993 r. do chwili obecnej;

- Celt S.A., Kraków, Członek Rady Nadzorczej w latach 1999-2003;

- FSE Kontakt S.A., Czechowice-Dziedzice, Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 1999-2004;

- Jarocińskie Fabryki Mebli S.A., Jarocin, Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2000-2001;

- United Entertainment Co. LLC, Delaware, USA, Dyrektor, Członek Rady Dyrektorów w latach 2000-
2001;

- Omnis-Polska Sp. z o.o., Warszawa, Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2000-2005;

- CE Small World Holdings Ltd., Limassol, Cypr, Dyrektor, Członek Rady Dyrektorów, w latach 2001-
2002;

- Modus S.A., Bydgoszcz, Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2001-2003;

- Auto Art. S.A., Bielsko-Biała, Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2001-2004;

- European Convergence Partners Sp. z o.o., Prezes Zarządu od 2001 r. do chwili obecnej;

- Fabryka Porcelitu Tułowice S.A., Tułowice, Przewodniczący Rady Nadzorczej od maja 2001 r. do 
października 2004 r.;

- Prospect Poland UK LP i Prospect Poland US LP, Jersey, Przewodniczący Rady Nadzorującej Fundusze 
od 2001 r. do chwili obecnej;

- bizCentrum S.A., Skierniewice, Członek Rady Nadzorczej w latach 2002-2004;

- Firma Handlowa Jago S.A., Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2002 r. do chwili obecnej;

- Praterm S.A., Warszawa, Członek, a następnie Przewodniczący Rady Nadzorczej od 2002 r. do chwili 
obecnej;

- Nova Polonia Private Equity Fund LLC, Delaware, USA, Członek Komitetu Inwestycyjnego, od 2002 r. 
do chwili obecnej;

- Krokus PE Sp. z o.o. w Warszawie (w organizacji), Wspólnik oraz Wiceprezes Zarządu, od 26 kwietnia 
2006 r.;

- AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. w Warszawie (obecnie Polonia Financial Services Sp. z o.o. 
w Warszawie), Przewodniczacy Rady Nadzorczej od maja 2006 r. do czerwca 2006 r;

- Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. 
w Warszawie), Wspólnik od 10 maja 2006r. do chwili obecnej;

- NFI Magna Polonia S.A., Wiceprezes Zarządu od 5 czerwca 2006 r. do chwili obecnej; 

- Helios S.A., Członek Rady Nadzorczej od 5 czerwca 2006 do chwili obecnej;

- Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. 
w Warszawie), Wiceprezes Zarządu od 19 czerwca 2006 r. do chwili obecnej.
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Poza wymienionymi powyżej, Pan Piotr Oskroba nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem innych spółek 
handlowych, ani nie pełni funkcji w organach innych spółek handlowych.

Pan Piotr Oskroba nie został skazany wyrokiem sądu.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Piotr Oskroba pełnił w tym czasie funkcje członka organów, 
a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla, z wyjątkiem:

- Fabryka Porcelitu Tułowice S.A., Tułowice – upadłość ogłoszona 19.11.2001 r.; 

- Celt S.A., Kraków  – upadłość ogłoszona 01.07.2003 r.;

- Auto Art. S.A., Bielsko Biała – upadłość ogłoszona 21.07.2004 r.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Piotra Oskroby ze 
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto 
Pan Piotr Oskroba nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenie w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.

Marzena Tomecka – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej pełni Pani Marzena Tomecka.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pani Marzena Tomecka nie wykonuje działalności, która może mieć 
istotne znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta. 

Pomiędzy Panią Marzeną Tomecką a członkami Zarządu i innymi członkami Rady Nadzorczej nie 
występują powiązania rodzinne.

Pani Marzena Tomecka posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończyła studia na Wydziale 
Ekonomiki Produkcji w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). 
Ponadto Pani Marzena Tomecka ukończyła Studia Podyplomowe o kierunku ekonomiczno-menedżerskim 
w Scuola Superiore Enrico Matei w Mediolanie, a także Studia Podyplomowe z zakresu rachunkowości 
finansowej i menedżerskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Pani Marzena Tomecka kolejno pracowała:

- w latach 1987-1997 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie jako pracownik naukowo-
dydaktyczny (asystent);

- w latach 1995-1998 w Chase Fund Management (obecnie Polonia Financial Services Sp. z o.o. w 
Warszawie, dawniej AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.) jako Dyrektor Finansowy;

- od 1999 r. do chwili obecnej w Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK 
Fund Management Sp. z o.o.) jako Wiceprezes Zarządu; 

- w latach 1999 r - 2006 r. w NFI Magna Polonia S.A. jako Wiceprezes Zarządu;

- od 2001 r. do chwili obecnej w AIB PPM Sp. z o.o. jako Członek Zarządu;

- od 2002 r. do chwili obecnej w European Convergence Partners Sp. z o.o. jako Członek Zarządu;

- od 2006 do chwili obecnej w NFI Magna Polonia S.A. jako Prezes Zarządu.

Ponadto:

- w latach 1992-1994 w Agip Polska S.A. na podstawie szeregu umów zlecenia i o dzieło prowadziła 
prace w zakresie rachunkowości i finansów spółki;

- w latach 1993-1995 w Nicom Consulting Ltd. w oparciu o szereg umów zlecenia i o dzieło prowadziła 
prace w zakresie konsultingu;

- w okresie 01-09.1995 r. w Nicom Auditor (obecna nazwa MAC Auditor Sp. z o.o.) na podstawie 
umowy o pracę (1/4 etatu) na stanowisku starszy księgowy prowadziła prace w zakresie auditingu 
oraz szkoleń.
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W okresie ostatnich 5 lat Pani Marzena Tomecka pełniła funkcje w organach lub była wspólnikiem/
akcjonariuszem następujących spółek handlowych:

- Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.), 
Wiceprezes Zarządu od 1999 r. do chwili obecnej; 

- NFI Magna Polonia S.A., Wiceprezes od 1999 r. do 2006 r., Prezes Zarządu od 5 czerwca 2006 r. do 
chwili obecnej;

- Blachownia Holding S.A., Członek Rady Nadzorczej w latach 1999-2001;

- AIB PPM Sp. z o.o., Członek Zarządu od 2001 r. do chwili obecnej;

- Towarzystwo Ubezpieczeniowe Samopomoc S.A., Członek Rady Nadzorczej w latach 2001-2002;

- European Convergence Partners Sp. z o.o., Członek Zarządu od 2002 r. do chwili obecnej;

- Investa S.A. z siedziba w Pruszczu Gdańskim, Członek Rady Nadzorczej w latach 2002-2003;

- Zakłady Lniarskie Orzeł S.A. z siedzibą w Mysłakowicach, Członek Rady Nadzorczej w latach 2002-
2004;

- Towarzystwo Inwestycyjne Epoka S.A. z siedzibą w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej w latach 
2003-2005;

- Stradom S.A.,  Członek Rady Nadzorczej w latach 2004 – maj 2006;

- Krokus PE Sp. z o.o. w Warszawie (w organizacji), Wspólnik oraz Wiceprezes Zarządu, od 26 kwietnia 
2006 r; 

- Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.), 
Wspólnik od 10 maja 2006r. do chwili obecnej.

- TB Opakowania Sp. z o.o., Przewodnicząca Rady Nadzorczej od 1 czerwca 2006 r. do chwili 
obecnej;

Obecnie Pani Marzena Tomecka jest członkiem Rad Nadzorczych następujących spółek portfelowych 
funduszy, zarządzanych przez Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK 
Fund Management Sp. z o.o.) lub spółek portfelowych funduszy, na rzecz których Polonia Financial 
Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.) świadczy usługi: EGB 
Investments S.A. oraz Firma Handlowa Jago S.A. 

Poza wymienionymi powyżej, Pani Marzena Tomecka nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem innych 
spółek handlowych, ani nie pełni funkcji w organach innych spółek handlowych.

Pani Marzena Tomecka nie została skazana wyrokiem sądu.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których Pani Marzena Tomecka pełniła w tym czasie funkcje członka 
organów, a także w których była osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pani Marzeny Tomeckiej 
ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). 
Ponadto Pani Marzena Tomecka nie otrzymała sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenie 
w zarządzaniu lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.

Maciej Kowalczyk – Sekretarz Rady Nadzorczej

Funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej pełni Pan Maciej Kowalczyk.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Maciej Kowalczyk nie wykonuje działalności, która może mieć 
istotne znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta. 

Pomiędzy Panem Maciejem Kowalczykiem a członkami Zarządu i innymi członkami Rady Nadzorczej nie 
występują powiązania rodzinne.

Pan Maciej Kowalczyk posiada wykształcenie wyższe: ukończył studia magisterskie na kierunku Zarządzanie 
i Marketing w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto Pan Maciej Kowalczyk ukończył studia podyplomowe 
z zakresu zarządzania finansami w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. L. Koźmińskiego.
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Pan Maciej Kowalczyk kolejno pracował:

- w latach 1999-2001 w KPMG Polska Sp. z o.o. jako analityk;

- w latach 2001-2002 w MCI Management SA jako Analityk Inwestycyjny;

- w latach 2001-2002 w Polskim Portalu Ubezpieczeniowym S.A. jako Członek Zarządu, Dyrektor 
Finansowy;

- w latach 2002 -2006 w Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK Fund 
Management Sp. z o.o.) jako Menedżer Inwestycyjny.

- Od lipca 2006 r. do chwili obecnej w MCI Management SA jako Dyrektor Inwestycyjny.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Maciej Kowalczyk pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem/
akcjonariuszem następujących spółek handlowych:

- Polski Portal Ubezpieczeniowy S.A., Członek Rady Nadzorczej od dnia 27.12.2001 r. do dnia 
28.05.2002 r., Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych od dnia 28.12.2001 r. do dnia 1.06.2002 r;

- Travelplanet.pl S.A., Członek Rady Nadzorczej od dnia 15.11.2001 r. do 30.06.2002 r.;

- Biprogeo S.A., Członek Rady Nadzorczej od dnia 21.01.2002 r. do dnia 30.06.2002 r.;

- Synergy S.A., Członek Rady Nadzorczej od dnia 21.01.2002 r. do dnia 30.06.2002 r.;

- S4E S.A., Członek Rady Nadzorczej od dnia 02.02.2002 r. do dnia 30.06.2002 r.;

- bizCentrum S.A., Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej od dnia 18.10.2002 r. do chwili obecnej;

- WiedzaNet Sp. z o.o., Członek Rady Nadzorczej od dnia 14.04.2003 r. do dnia 01.07.2004 r.;

- Logotec Engineering S.A., Członek Rady Nadzorczej od dnia 07.11.2003 r. do chwili obecnej;

- Qumak-Sekom S.A., Sekretarz Rady Nadzorczej od dnia 08.06.2004 r. do chwili obecnej.

Poza wymienionymi powyżej, Pan Maciej Kowalczyk nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem innych 
spółek handlowych, ani nie pełni funkcji w organach innych spółek handlowych.

Pan Maciej Kowalczyk nie został skazany wyrokiem sądu.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani 
likwidacji w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Maciej Kowalczyk pełnił w tym czasie funkcje 
członka organów, a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla, z wyjątkiem spółki 
bizCentrumS.A., która znajduje się w stanie upadłości od dnia 17.03.2005 r. zgodnie z postanowieniem 
Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, Wydział XVII Gospodarczy.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Macieja Kowalczyka 
ze strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto 
Pan Maciej Kowalczyk nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenie w zarządzaniu 
lub prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.

Robert Bożyk – Członek Rady Nadzorczej

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Robert Bożyk. 

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Robert Bożyk nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 
znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta. 

Pomiędzy Panem Robertem Bożykiem a członkami Zarządu i innymi członkami Rady Nadzorczej nie 
występują powiązania rodzinne.

Pan Robert Bożyk posiada wykształcenie wyższe (mgr ekonomii): ukończył studia na Uniwersytecie 
Łódzkim, na kierunku Finanse i Bankowość. Ponadto Pan Robert Bożyk ukończył studia podyplomowe 
MBA na University of Illinois at Urbana-Champaign, College of Commerce and Business Administration 
oraz Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Zarządzania, Międzynarodowe Centrum Zarządzania. 
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Pan Robert Bożyk kolejno pracował:

- w latach 1994-1995 PKO BP, Oddział Regionalny w Łodzi jako Inspektor Bankowy;

- w latach 1995-1996, Powszechny Bank Gospodarczy S.A. w Łodzi, Departament Bankowości 
Przedsiębiorstw jako Menedżer Klienta;

- od 1996 r. do chwili obecnej, Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK 
Fund Management Sp. z o.o.), Dyrektor Inwestycyjny.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Robert Bożyk pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem następujących 
spółek handlowych:

- FSE Kontakt S.A. w Czechowicach-Dziedzicach, Członek Rady Nadzorczej od 1998 r. do 2004 r.;

- Chempack Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźle, Członek Rady Nadzorczej od 1999 r. do 2001 r.;

- RT Hotels S.A. w Krakowie, Członek Rady Nadzorczej od 1999 r. do chwili obecnej;

- PDB Deweloper S.A. w Rzeszowie, Członek Rady Nadzorczej od 2000 r. do 2006 r.;

- CE Small World Holding Ltd Limassol (Cypr), Dyrektor, Członek Rady Dyrektorów od 2001 r. do 2002 r.

- PPF Holdings Ltd Kajmany, Dyrektor, Członek Rady Dyrektorów od 2001r. do 2003r.;

- Bistro Concepts Ltd (Cypr), Dyrektor, Członek Rady Dyrektorów od 2001r. do 2003r.; 

- Famor S.A. w Bydgoszczy, Członek Rady Nadzorczej od 2001 r. do 2004 r.

- CF Helios S.A. w Łodzi, Członek Rady Nadzorczej od 2001 r. do chwili obecnej;

- Hollywood Video Sp. z o.o. w Warszawie, Prezes Zarządu w 2002 r.;

- PZZ Bolesławiec S.A. w Bolesławcu, Członek Rady Nadzorczej od 2004 r. do 2005 r;

- EGB Investments S.A. w Bydgoszczy, Członek Rady Nadzorczej od 2004 r. do chwili obecnej;

- Krokus PE Sp. z o.o. w Warszawie (w organizacji), Wspólnik oraz Wiceprezes Zarządu, od 26 kwietnia 
2006 r;

- AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. (obecnie Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie) 
w Warszawie, Członek Rady Nadzorczej od maja 2006 r. do czerwca 2006 r.

- Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK Fund Management Sp. z o.o.), 
Wspólnik od 10 maja 2006r. do chwili obecnej;

- NFI Magna Polonia S.A., Wiceprezes Zarządu od 5 czerwca 2006 r. do chwili obecnej;

- Polonia Financial Services Sp. z o.o. w Warszawie (dawniej AIB WBK Fund Management Sp. z o.o. 
w Warszawie), Wiceprezes Zarządu od 19 czerwca 2006 r. do chwili obecnej;

- Logotec Engineering S.A. w Mysłowicach, Członek Rady Nadzorczej od 3 lipca 2006 r. do chwili 
obecnej.

Poza wymienionymi powyżej, Pan Robert Bożyk nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem innych spółek 
handlowych, ani nie pełni funkcji w organach innych spółek handlowych.

Pan Robert Bożyk nie został skazany wyrokiem sądu.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Robert Bożyk pełnił w tym czasie funkcje członka organów, 
a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Roberta Bożyka ze 
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto 
Pan Robert Bożyk nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenie w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.
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Bogdan Pilch – Członek Rady Nadzorczej.

Funkcję Członka Rady Nadzorczej pełni Pan Bogdan Pilch.

Poza przedsiębiorstwem Emitenta Pan Bogdan Pilch nie wykonuje działalności, która może mieć istotne 
znaczenie z punktu widzenia działalności wykonywanej przez Emitenta. Pomiędzy Panem Bogdanem 
Pilchem a członkami Zarządu i innymi członkami Rady Nadzorczej nie występują powiązania rodzinne.

Pan Bogdan Pilch posiada wykształcenie wyższe techniczne (mgr elektronik): ukończył studia na 
Akademii Górniczo-Hutniczej. Ponadto Pan Bogdan Pilch  ukończył studia podyplomowe MBA 
w Poznańskiej Szkole Biznesu.

Pan Bogdan Pilch kolejno pracował:

- w latach 1991-1993 w Hart Associates Sp. z o.o. jako Prezes Zarządu;

- w latach 1994-1997 w Magnus Sp. z o.o. – Biuro Maklerskie jako Prezes Zarządu;

- w latach 1998-2000 w Statoil Polska Sp. z o.o. jako Członek Zarządu, Dyrektor ds. Gazu 
i Energetyki;

- od 2000 r. do chwili obecnej w Gaz de France Polska jako Dyrektor Biura.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Bogdan Pilch pełnił funkcje w organach lub był wspólnikiem/akcjonariuszem 
następujących spółek handlowych:

- EC Wybrzeże S.A., Członek Rady Nadzorczej od 2002 r. do chwili obecnej;

- ZRUG S.A. (Warszawa), Przewodniczący Rady Nadzorczej w latach 2002-2003;

- Bracco Sp. z o.o., wspólnik od 2004 r. do chwili obecnej.

Poza wymienionymi powyżej, Pan Bogdan Pilch nie jest wspólnikiem ani akcjonariuszem innych spółek 
handlowych, ani nie pełni funkcji w organach innych spółek handlowych.

Pan Bogdan Pilch nie został skazany wyrokiem sądu.

W okresie ostatnich 5 lat nie miały miejsca przypadki upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji 
w odniesieniu do podmiotów, w których Pan Bogdan Pilch pełnił w tym czasie funkcje członka organów, 
a także w których był osobą zarządzającą wyższego szczebla.

Nie miały miejsca oficjalne oskarżenia publiczne ani sankcje w stosunku do Pana Bogdana Pilcha ze 
strony organów ustawowych ani regulacyjnych (w tym uznanych organizacji zawodowych). Ponadto 
Pan Bogdan Pilch nie otrzymał sądowego zakazu działania lub zakazu uczestniczenie w zarządzaniu lub 
prowadzeniu spraw jakiegokolwiek Emitenta.

3. Osoby zarządzające wyższego szczebla
W opinii Emitenta, poza Zarządem, nie istnieją osoby zarządzające wyższego szczebla.

4. Konflikt interesów
Według wiedzy Emitenta nie występują potencjalne konflikty interesów u członków Zarządu i członków 
Rady Nadzorczej pomiędzy obowiązkami wobec Emitenta a ich prywatnymi interesami lub innymi 
obowiązkami.
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5. Umowy zawarte odnośnie powołania członków organów
Według wiedzy Emitenta nie istnieją żadne umowy ani porozumienia ze znaczącymi akcjonariuszami, 
klientami, dostawcami lub innymi osobami, na mocy których osoby wskazane wyżej zostały wybrane na 
członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej.

6. Uzgodnione ograniczenia w zbywaniu akcji Emitenta
Według wiedzy Emitenta z osobami wskazanymi wyżej nie zostały uzgodnione żadne ograniczenia 
w zakresie zbycia w określonym czasie akcji Emitenta, znajdujących się w ich posiadaniu.

7. Wynagrodzenie i inne świadczenia 
Zarząd

Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Zarządu za ostatni rok obrotowy, tj. za rok 
obrotowy 2005, wynosiła 1.448 tys. zł brutto. Poszczególne osoby wchodzące w skład  Zarządu 
otrzymały następujące wynagrodzenia za usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta:

Krzysztof Pyzik – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia – 391 tys. zł brutto;

Paweł Jaguś – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia – 264 tys. zł brutto;

Jan Goliński – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia – 264 tys. zł brutto;

Aleksander Plata – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia – 265 tys. zł brutto;

Andrzej Swolkień – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia – 264 tys. zł brutto.

Rada Nadzorcza

Łączna wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej za ostatni rok obrotowy, tj. za 
rok obrotowy 2005, wynosiła 251 tys. zł brutto. Poszczególni członkowie Rady Nadzorczej otrzymali 
następujące wynagrodzenia za usługi świadczone w każdym charakterze na rzecz Emitenta:

Jerzy Bujko – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia – 75 tys. zł brutto;

Marzena Tomecka – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia – 60 tys. zł brutto;

Maciej Kowalczyk – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia – 60 tys. zł brutto;

Piotr Czyżewski – za okres od 1 stycznia do 31 grudnia – 56 tys. zł brutto.

Ogólna wydzielona lub zgromadzona przez Emitenta kwota lub jego podmioty zależne na świadczenia 
rentowe, emerytalne lub podobne świadczenia

Emitent utworzył rezerwę na odprawy emerytalne dla pracowników, w tym członków Zarządu, 
w kwocie 47.000 zł. Poza tym Emitent nie utworzył funduszy ani nie zgromadził żadnej innej kwoty na 
świadczenia rentowe lub podobne świadczenia dla członków Zarządu ani członków Rady Nadzorczej.
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ROZDZIAŁ X
ZNACZNI AKCJONARIUSZE

Jedynym akcjonariuszem Emitenta posiadającym ponad 5% udział w kapitale zakładowym Emitenta 
jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 25, 
będący właścicielem 5.277.156 akcji, w tym:

a) 1.460.000 akcji Serii A;

b) 500.000 akcji Serii C;

c)  1.001.520 akcji Serii D;

d) 1.000.000 akcji Serii F;

e)  1.315.636 akcji Serii H;

reprezentujących łącznie 74,85% kapitału zakładowego Emitenta.

1. Informacje o innych prawach głosu posiadanych przez głównych 
akcjonariuszy Emitenta

Główni akcjonariusze nie posiadają innych praw głosu niż związane z akcjami określonymi w punkcie 
powyżej.

2. Informacje na temat podmiotu dominującego wobec Emitenta, 
lub podmiotu sprawującego kontrolę nad Emitentem, charakter 
kontroli i istniejące mechanizmy, które zapobiegają jej 
nadużywaniu

Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie przy 
Al. Jana Pawła II 25.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest bezpośrednio podmiotem dominującym w 
stosunku do Emitenta, posiadającym pakiet 74,85% akcji Emitenta, z którymi związane jest prawo do 
74,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Kontrola sprawowana nad Emitentem przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. ma 
charakter kapitałowy. Polega ona na tym, że: 

(i) poprzez prawo głosu wynikające z akcji posiadanych w kapitale zakładowym Emitenta, Narodowy 
Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. może na Walnych Zgromadzeniach Emitenta wybierać 
członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz podejmować uchwały w istotnych sprawach Emitenta; 

(ii) poprzez wybranych członków Rady Nadzorczej Emitenta, Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna 
Polonia S.A. może pośrednio wybierać członków Zarządu Emitenta; oraz

(iii) poprzez wybranych członków Zarządu Emitenta, Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia 
S.A. może  pośrednio wywierać decydujący wpływ na działalność Emitenta.  

Mechanizmy zapobiegające nadużywaniu kontroli kapitałowej przewidziane są w szerokim zakresie 
przez obowiązujące przepisy. Należą do nich:

(a)  prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia (sprzecznych z prawem, statutem spółki, 
dobrymi obyczajami, godzących w interes spółki lub mających na celu pokrzywdzenie akcjonariusza) 
– na podstawie art. 422 lub 425 KSH;

(b) prawo żądania przez mniejszościowych akcjonariuszy: 
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(i) wyboru członków rady nadzorczej spółki oddzielnymi grupami – na podstawie art. 385 KSH;

(ii) udzielenia przez zarząd informacji dotyczących spółki – na podstawie art. 428 KSH;

(iii) w spółce publicznej – zbadania przez biegłego rewidenta określonego zagadnienia związanego 
z utworzeniem spółki lub prowadzeniem jej spraw – na podstawie art. 84-86 Ustawy o Ofercie 
Publicznej; 

(c) odpowiedzialność cywilnoprawna i karna członków organów spółki za działanie na szkodę spółki 
– na podstawie art. 483 oraz 585 KSH; oraz

(d) prawo wierzycieli spółki do żądania uznania umów lub innych czynności spółki za bezskuteczne 
jeśli zostały dokonane z pokrzywdzeniem wierzycieli lub czynią niemożliwym zadośćuczynienie ich 
roszczeniom – na podstawie art. 59 lub 527-534 kodeksu cywilnego.

3. Opis wszelkich znanych Emitentowi ustaleń, których realizacja 
w przyszłości może spowodować zmiany w sposobie kontroli 
Emitenta

Emitentowi nie są znane jakiekolwiek ustalenia, w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić zmiany 
w sposobie kontroli Emitenta, poza zamiarem sprzedaży akcji przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny 
Magna Polonia S.A. na podstawie niniejszego prospektu, Programem Motywacyjnym, oraz umową, 
o której mowa w części Informacje o posiadanych przez członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych akcjach i opcjach na akcje Emitenta.
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ROZDZIAŁ XI
UMOWY Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI MAJĄCE 

ISTOTNE ZNACZENIE DLA EMITENTA

W okresie objętym historycznymi danymi finansowymi, Emitent zawarł niżej opisane transakcje 
z podmiotami powiązanymi. 

Powiązanie Emitenta z podmiotami powiązanymi miało  następujący charakter.  

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest bezpośrednio podmiotem dominującym 
w stosunku do Emitenta, posiadając pakiet 74,85%  akcji Emitenta, z którymi związane jest prawo do 
74,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

WiedzaNet Sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Emitent posiadał znaczący udział kapitałowy od dnia 
24 września 2002 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Od dnia 24 września 2002 r. do dnia 2 lutego 2003 
r. Emitent posiadał udziały stanowiące ponad 50% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na 
Zgromadzeniu Wspólników WiedzaNet Sp. z o.o., natomiast od dnia 3 lutego 2003 r. do dnia 30 
czerwca 2004 r. Emitent posiadał udziały stanowiące 45,25% kapitału zakładowego i ogólnej liczby 
głosów na Zgromadzeniu Wspólników WiedzaNet Sp. z o.o. Ponadto w okresie od 3 lutego 2003 r. do 
30 czerwca 2004 r. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. posiadała udziały stanowiące 
51,32% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników WiedzaNet 
Sp. z o.o.

Bank Zachodni WBK S.A. wraz z grupą kapitałową BZ WBK S.A. posiada akcje Narodowego Funduszu 
Inwestycyjnego Magna Polonia S.A. stanowiące 45,27% jej kapitału zakładowego, co uprawnia Bank 
Zachodni WBK S.A. i podmioty należące do grupy kapitałowej  BZ WBK S.A. do 45,27% głosów na 
Walnym Zgromadzeniu NFI Magna Polonia S.A.

Pulsar Electronics Sp. z o.o. jest podmiotem, w którym Emitent posiadał znaczący udział kapitałowy od 
3 lipca 2000 r. do dnia 29 grudnia 2004 r. W tym okresie Emitent posiadał udziały stanowiące ponad 
50% kapitału zakładowego i ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Pulsar Electronics 
Sp. z o.o.

1. Umowy z Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Magna Polonia S.A.
1) Umowa sprzedaży udziałów zawarta w dniu 3 lutego 2003 r.

Na mocy niniejszej umowy Emitent zbył na rzecz Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Magna Polonia 
S.A. (Nabywca) 1.786 udziałów w spółce WiedzaNet Sp. z o.o. o wartości nominalnej 500 zł każdy, za 
cenę 1.089.460,00 zł, tzn. 610,00 zł za jeden udział.  Cena nabycia udziałów została uiszczona przez 
Nabywcę w sposób następujący: (i) kwota 389.445,44 zł w formie umownego potrącenia wzajemnych 
zobowiązań Nabywcy i Emitenta z tytułu spłaty pożyczki zgodnie z umową pożyczki z dnia 27 września 
2001 r., (ii) kwota 200.014,56 zł w gotówce, oraz (iii) kwota 500.000 zł w formie przeniesienia na 
Emitenta przez Nabywcę własności 5 udziałów oraz współwłasności w części 2/5 udziału w spółce 
Qumak-Sekom Gdańsk Sp. z o.o. o łącznej wartości 500.000 zł.

2) Umowa pożyczki zawarta w dniu 25 czerwca 2003 r. 

Na mocy niniejszej umowy Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. udzielił Emitentowi 
pożyczki w wysokości 4.000.000 zł. Kwota uzyskana przez Emitenta z tytułu niniejszej pożyczki została 
przeznaczona na realizację umowy na wykonanie robót związanych z instalacjami teletechnicznymi 
na Zadaniu Inwestycyjnym „Modernizacja i rozbudowa międzynarodowego drogowego przejścia 
granicznego w Kuźnicy” zawartej przez Emitenta oraz Warbud S.A. w dniu 3 marca 2003 r. Zgodnie 
z postanowieniami umowy pożyczka została spłacona.

W ocenie Emitenta umowy wymienione powyżej zostały zawarte na warunkach nie odbiegających od 
warunków rynkowych stosowanych dla umów tego rodzaju.
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2. Umowy Emitenta z jego podmiotami powiązanymi 
i z podmiotami powiązanymi z Narodowym Funduszem 
Inwestycyjnym Magna Polonia S.A.  

1) Umowa nr QS01/01/03 zawarta w dniu 31 stycznia 2003 r. z WiedzaNet Sp. z o.o.

Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy WiedzaNet Sp. z o.o. wykonała na rzecz Emitenta 
oprogramowanie IVR dotyczące funkcjonalności aplikacji IVRPostPaid za cenę 87.000 zł netto. Umowa 
została wykonana i przestała obowiązywać.

2) Umowa pożyczki zawarta w dniu 1 października 2003 r. z WiedzaNet Sp. z o.o. 

Na mocy niniejszej umowy Emitent udzielił pożyczki w wysokości 30.000 zł na rzecz WiedzaNet 
Sp. z o.o. Umowa przewidywała odsetki od udzielonej pożyczki w wysokości stawki WIBOR + 1 dla lokat 
3 miesięcznych w zł z dnia podpisania niniejszej umowy za okres od dnia udzielenia pożyczki do dnia 
zwrotu pożyczki (tj. 6,24 w skali rocznie). Pożyczka została spłacona zgodnie z umową.

3) Umowa sprzedaży zawarta w dniu 10 grudnia 2003 r. z WiedzaNet Sp. z o.o.

Na mocy niniejszej umowy Emitent sprzedał na rzecz WiedzaNet Sp. z o.o. sprzęt komputerowy, 
akcesoria i oprogramowanie za cenę w wysokości 27.924 zł netto. Umowa została wykonana i przestała 
obowiązywać.

4) Umowa pożyczki zawarta w dniu 2 lutego 2004 r. z WiedzaNet Sp. z o.o.

Na mocy niniejszej umowy Emitent udzielił pożyczki w wysokości 330.000 zł na rzecz WiedzaNet 
Sp. z o.o. Postanowienia umowy przewidywały odsetki od udzielonej pożyczki w wysokości 11% w skali 
rocznej. Pożyczka została spłacona zgodnie z umową.

5) Umowa serwisowa zawarta w dniu 28 sierpnia 2003 r. z Bankiem Zachodnim WBK S.A.

Zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy Emitent świadczył na rzecz Banku Zachodniego WBK 
S.A. („Bank”) usługi związane z utrzymaniem sprawności działania systemu wideokonferencyjnego 
zlokalizowanego w siedzibie Banku przy ul. Marszałkowskiej 142 w Warszawie, przez okres jednego roku 
od wejścia umowy w życie. Z tytułu wykonania umowy Emitent otrzymywał od Banku wynagrodzenie 
w wysokości równowartości w zł polskich kwoty 2.250 USD netto, przeliczone na złote polskie według 
kursu sprzedaży NBP z dnia wystawienia faktury. Umowa została wykonana i przestała obowiązywać.

6) Umowa serwisowa nr SRM03/10/2005 zawarta w dniu 3 października 2005 r. z Bankiem Zachodnim 
WBK S.A.

Na mocy niniejszej umowy Emitent jest zobowiązany do świadczenia na rzecz Banku Zachodniego 
WBK S.A. („Bank”) usług polegających na objęciu przez Emitenta obsługi i zapewnieniu sprawnego 
funkcjonowania systemów telekonferencyjnych Banku, tj. system nagłośnienia sali, wideokonferencji, 
tłumaczeń symultanicznych oraz audiokonferencyjny. Emitent jest jednocześnie zobowiązany do 
wykonywania kwartalnych przeglądów technicznych wyżej wymienionych systemów. Zgodnie 
z umową Emitent udziela 6-miesięcznej gwarancji na realizowane prace z zakresu ochrony systemów; 
nowe części zamienne, komponenty lub elementy składowe powyższych systemów wymieniane 
w wyniku prac naprawczych będą objęte gwarancją ich producenta. Emitent jest uprawniony do zlecania 
wykonywania w całości lub w części usług będących przedmiotem umowy podwykonawcy za zgodą 
i wiedzą Banku, jednak za działania lub zaniechania podwykonawcy Emitenta odpowiada jak za działania 
lub zaniechania własne. Z tytułu wykonywania umowy Bank uiszcza na rzecz Emitenta miesięczną 
opłatę ryczałtową w wysokości 8.800 zł netto. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 

7) Umowa pożyczki zawarta w dniu 15 kwietnia 2004 r. z Pulsar Electronics Sp. z o.o.

Na mocy niniejszej umowy Emitent udzielił pożyczki na rzecz Pulsar Electronics Sp. z o.o. w wysokości 
95.000 zł. Umowa przewidywała odsetki od udzielonej pożyczki w wysokości 7% w skali rocznej. 
Pożyczka została spłacona zgodnie z umową.

W ocenie Emitenta umowy wymienione powyżej zostały zawarte na warunkach nie odbiegających od 
warunków rynkowych stosowanych dla umów tego rodzaju.
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ROZDZIAŁ XII
AKCJE, KAPITAŁ ZAKŁADOWY

1. Kapitał zakładowy Emitenta
Wielkość wyemitowanego kapitału zakładowego

Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 7.050.082 zł (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt 
dwa złote). Kapitał zakładowy dzieli się na 7.050.082 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt 
dwie) akcje, w tym:

a) 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A,

b) 207.548 akcji zwykłych na okaziciela Serii B,

c) 500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C,

d) 1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii D,

e)  450.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E,

f) 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F,

g) 1.376.887 akcji zwykłych na okaziciela Serii H,

h) 134.487 akcji zwykłych na okaziciela Serii PZ01, oraz

i) 31.160 akcji zwykłych na okaziciela Serii PP01,

każda o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).

Liczba i główne cechy akcji nie reprezentujących kapitału

Emitent nie emitował akcji nie reprezentujących kapitału.

Liczba, wartość księgowa i wartość nominalna akcji Emitenta będąca w posiadaniu Emitenta, 
innych osób w jego imieniu lub podmiotów zależnych Emitenta

Emitent nie posiada własnych akcji. Emitent zawarł z Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska 
S.A. umowę o przechowywanie akcji i ewidencjonowanie zmian akcjonariuszy. Z zastrzeżeniem zdania 
poprzedniego, akcje Emitenta nie są w posiadaniu innych osób działających w jego imieniu lub 
podmiotów zależnych Emitenta.

Zmiany w kapitale zakładowym w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi

W dniu 23 listopada 2005 r. zarejestrowano w Krajowym Rejestrze Sądowym podwyższenie kapitału 
zakładowego Emitenta do kwoty 7.050.082 zł.  Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze 
emisji akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii PZ01 (134.487 szt.) i PP01 (31.160 szt.) o wartości 
nominalnej 1 zł każda.  Nabywcami akcji tej emisji, na podstawie porozumień opcyjnych zawartych 
w 2001 r. była kadra zarządzająca i grupa kluczowych pracowników spółki.

Lista akcjonariuszy emisji PZ01:

Krzysztof Pyzik – 54.182 akcji;
Aleksander Plata – 33.435 akcji;
Andrzej Swolkień – 23.435 akcji;
Paweł Jaguś – 23.435 akcji.
Lista akcjonariuszy emisji PP01:
Jan Goliński – 18.000 akcji;
Piotr Siniarski – 7.360 akcji;
Maciej Zachara – 3.200 akcji;
Maciej Maj – 2.600 akcji.

Poza powyżej wskazanymi, w okresie objętym historycznymi informacjami finansowymi, nie miały 
miejsca inne zmiany kapitału zakładowego.
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ROZDZIAŁ XIII
INFORMACJE O EMITENCIE

1. Prawna (statutowa) i handlowa nazwa Emitenta
QUMAK – SEKOM Spółka Akcyjna. Emitent może używać firmy w skrócie QUMAK – SEKOM S.A.

2. Miejsce rejestracji Emitenta oraz numer rejestracyjny
Emitent jest zarejestrowany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000019455.

3. Data utworzenia Emitenta oraz czas, na jaki został utworzony
Emitent został utworzony poprzez przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną na podstawie przepisów 
kodeksu handlowego. Uchwałę o przekształceniu podjęło Zgromadzenie Wspólników SEKOM Sp. z o.o. 
w dniu 4 grudnia 1997 r., którego obrady zaprotokołował notariusz Waldemar Leśniewski z kancelarii 
notarialnej w Warszawie za rep. A Nr 12306/97. W tym samym dniu wszyscy wspólnicy SEKOM Sp. z o.o. 
w jednym akcie notarialnym, sporządzonym przez notariusza Waldemara Leśniewskiego z kancelarii 
notarialnej w Warszawie za rep. A Nr 12313/97 złożyli oświadczenie o przystąpieniu do spółki akcyjnej 
i objęciu akcji.

Spółka powstała z chwilą jej wpisu do ówczesnego rejestru handlowego w dniu 23 grudnia 1997 r.

Czas trwania Emitenta jest nieograniczony.

4. Siedziba i forma Emitenta, przepisy prawa, na podstawie których 
i zgodnie z którymi działa Emitent, kraj siedziby (utworzenia) oraz 
adres i numer telefonu jego siedziby statutowej

Emitent ma siedzibę w Warszawie i działa w formie spółki akcyjnej. Emitent posiada Oddział  w Krakowie 
i Filię w Bielsku Białej.

Emitent działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych i innych obowiązujących przepisów.

Krajem siedziby (utworzenia) Emitenta jest Rzeczpospolita Polska.

Adres Emitenta to: ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa.

Numer telefonu siedziby statutowej Emitenta to: 0-22 519-08-00.

5. Struktura organizacyjna Emitenta
Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie posiada podmiotów zależnych.

6. Opis miejsca Emitenta w grupie kapitałowej
Jedynym akcjonariuszem, posiadającym ponad 5% udział w kapitale zakładowym Emitenta, jest 
Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. z siedzibą w Warszawie, będący właścicielem akcji 
reprezentujących 74,85% kapitału zakładowego Emitenta. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna 
Polonia S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 25. 



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 85 

 Rozdział XIII

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest bezpośrednio podmiotem dominującym 
w stosunku do Emitenta, posiadając pakiet 74,85%  akcji Emitenta, z którymi związane jest prawo do 
74,85% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

7. Informacja o udziałach w innych przedsiębiorstwach
Według oświadczenia Zarządu Emitenta, Emitent nie uczestniczy w innych przedsiębiorstwach.
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ROZDZIAŁ XIV
POLITYKA W ZAKRESIE DYWIDENDY

Za ostatnie trzy lata obrachunkowe (2003-2005) spółka nie wypłacała dywidendy dla akcjonariuszy.

Zarząd nie będzie wnioskował do Walnego Zgromadzenia o wypłatę dywidendy za 2006 rok.

W latach następnych treść wniosku Zarządu do Walnego Zgromadzenia dotyczącego wypłaty 
dywidendy będzie uzależniona od poziomu generowanych środków oraz przewidywanych wydatków 
inwestycyjnych.
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ROZDZIAŁ XV
UMOWA I STATUT SPÓŁKI

1. Opis przedmiotu i celu działalności Emitenta ze wskazaniem miejsca 
w umowie i statucie Spółki, w którym są one określone

Zgodnie z Paragrafem 2 Statutu Spółki, przedmiotem działania Spółki jest:

Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklowymi (PKD 51);

Budownictwo (PKD 45);

Informatyka (PKD 72);

Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego 
(PKD 71);

Działalność w zakresie architektury, inżynierii (PKD 74.20);

Reklama (PKD 74.40.Z);

Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);

Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30);

Telekomunikacja (PKD 64.3);

Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32);

Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3).

2. Postanowienia umowy statutów lub regulaminów Emitenta 
odnoszące się do członków organów administracyjnych, 
zarządzających i nadzorczych

Zgodnie ze Statutem Emitenta (z uwzględnieniem zmian uchwalonych na Walnym Zgromadzeniu w 
dniu 25 kwietnia 2006 r.):

Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, niezastrzeżone ustawą albo Statutem do kompetencji 
Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.

Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a 
zatwierdza Rada Nadzorcza.

Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku 
Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Każdorazowo Rada Nadzorcza 
określi liczbę członków Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja upływa po 2 
(dwóch) latach.

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu 
łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

Zgodnie z regulaminem Zarządu, uchwały Zarządu wymaga:

- zaciąganie przez Emitenta zobowiązań z tytułu pożyczek, bonów , umów leasingowych oraz kredytów 
długoterminowych (tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 miesięcy) o wartości przekraczającej 
1.000.000,00 zł (jeden milion złotych), a w przypadku jeżeli zobowiązanie to miałoby przekroczyć 
większą z kwot: 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) lub 15% (piętnaście procent) aktywów netto 
według ostatniego zaudytowanego bilansu Emitenta, Zarząd przedstawi odpowiedni wniosek do 
zatwierdzenia  Radzie Nadzorczej. 
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- nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych jak również inna forma 
jakiejkolwiek partycypacji Emitenta w innych podmiotach.  Jeżeli kwota ta przekracza 1.000.000,00 zł 
(jeden milion złotych), Zarząd zobowiązany jest przedstawić odpowiedni wniosek do zaakceptowania 
Radzie Nadzorczej.

- sprzedaż aktywów Emitenta, których wartość przekracza większą z kwot: 10% (dziesięć procent) 
wartości aktywów netto Emitenta według ostatniego zaudytowanego bilansu Emitenta lub 
1.000.000,00 zł. (jeden milion złotych), przy czym w takim przypadku Zarząd zobowiązany jest 
przedstawić odpowiedni wniosek do zaakceptowania z Radzie Nadzorczej.

Składanie oferty sprzedaży,  zamówienia, zawarcie umowy kupna czy umowy sprzedaży związanej 
z prowadzoną przez Emitenta działalnością o wartości przekraczającej 3.500.000,00 zł (trzy miliony 
pięćset tysięcy złotych) wymaga akceptacji co najmniej dwóch członków Zarządu lub jednego 
członka Zarządu łącznie z osobą upoważnioną do występowania w imieniu Emitenta na podstawie 
pełnomocnictwa szczegółowego.  

Do składania oświadczeń oraz do podpisywania w  imieniu Emitenta uprawnione są ponadto osoby 
działające na podstawie pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd. Treść i wysokość pełnomocnictw 
ogólnych udzielanych konkretnym osobom wymaga uchwały Zarządu.

Członkowie Zarządu mogą udzielać pełnomocnictw szczegółowych (np. do złożenia oferty 
w konkretnym przetargu) do pełnej wysokości swoich kompetencji opisanych w pełnomocnictwach 
ogólnych udzielonych przez Zarząd poszczególnym członkom Zarządu.

Zarząd wykonuje swoją funkcję kolegialnie, a uchwały Zarządu stanowią podstawę prawną do realizacji 
przyjętych postanowień przez członków Zarządu. 

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu 
Zarządu.  W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności głos pisemnie 
upoważnionego przez niego do prowadzenia obrad członka Zarządu.

Podstawową formą pracy Zarządu jest odbywanie posiedzeń oraz podejmowanie uchwał (również poza 
posiedzeniami) związanych z prowadzeniem spraw Emitenta i wykonywaniem zarządu.

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z 
członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków 
do dokonania takich czynności prawnych.

Rada Nadzorcza składa się z od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczebność Rady Nadzorczej ustala 
Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który określa szczegółowo tryb jej działania.

Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja upływa 
po roku.

Radę Nadzorczą wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie,

Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, 
a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością 
głosów oddanych na posiedzeniu Rady.

Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z tych funkcji.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. 

Do ważności uchwał członków Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 
członków Rady wysłane w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności, 
co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia uznaje się 
za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej brali udział. Nie dochowanie siedmiodniowego terminu nie wpływa na 
ważność uchwal Rady Nadzorczej, jeżeli w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady.

Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

W przypadku równej liczby oddanych głosów ,,za/przeciw” uchwale, głos Przewodniczącego ma 
znaczenie decydujące.
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Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Przewodniczący ma obowiązek zwołać 
posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona spośród członków 
Rady, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu 
do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane poprzez zawiadomienie w formie pisemnej lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności, wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej 
w terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienie będzie zawierało 
porządek spraw, jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą 
zostać rozpatrzone wtedy, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą oni na to swoją zgodę.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na 
piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte także bez 
odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego 
porozumiewania się na odległość. Szczegółowe warunki odbycia pisemnego głosowania określa 
regulamin Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych 
postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu handlowego, do szczególnych 
uprawnień Rady Nadzorczej należy:

- delegowanie swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności 
nadzorczych,

- powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki,

- delegowanie członków Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo 
z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

- zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

- wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, poręczeń, gwarancji 
bankowych, kredytów krótkoterminowych bankowych, umów leasingowych oraz kredytów 
długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej 
w ciągu roku większą z kwot: 3.000.000,00 zł (trzy miliony zł) albo 15% (piętnaście procent) aktywów 
netto Spółki, według ostatniego bilansu Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta,

- wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej w ciągu 
roku większą z kwot: 3.000.000,00 zł (trzy miliony zł) albo 15% (piętnaście procent) aktywów netto 
Spółki, według ostatniego bilansu Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta, jednorazowo lub 
w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia 
hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do 
podobnego obciążenia,

- wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak 
również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość 
transakcji przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion zł),

- wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) 
wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub kilku transakcjach dokonywanych 
łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,

- zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych i planów 
finansowych (budżetu),

- wyrażanie opinii w sprawie porządków obrad i terminów walnych zgromadzeń zwoływanych przez 
Zarząd Spółki,

- wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia 
strat,

- wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

- ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu.



90 Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A.

 Rozdział XV  

Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 91 

 Rozdział XV

Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia 
uchwał, w szczególności dotyczące:

- zmiany Statutu,

- podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,

- podzielenia lub przekształcenia Spółki,

- rozwiązania i likwidacji Spółki,

- emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,

- zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz 
zbycia nieruchomości Spółki,

- wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy nieruchomości 
i innych środków trwałych za cenę przekraczającą 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki 
według ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, w celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza może 
przeglądać każdy dział czynności Emitenta, żądać od Zarządu i pracowników Emitenta sprawozdań 
i wyjaśnień, dokonać rewizji majątku, oraz sprawdzać księgi i wszelkie dokumenty Emitenta.

3. Opis praw, przywilejów i ograniczeń powiązanych z każdym 
rodzajem istniejących akcji

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, 
w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy 
skorzystać z porady osób uprawnionych do świadczenia pomocy prawnej.

Akcje Serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01 są akcjami zwykłymi na okaziciela. Prawa majątkowe związane 
z akcjami Spółki obejmują m.in.:

1) Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie 
przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada 
dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są 
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy, tj. w dniu powzięcia uchwały 
o podziale zysku lub w dniu wyznaczonym przez walne zgromadzenie w ciągu kolejnych 
2 miesięcy.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki publicznej ustala dzień dywidendy oraz termin 
wypłaty dywidendy (art. 348 § 3 KSH).

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają 
roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem 
wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. 

Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 
poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może 
zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów. Przepisu o konieczności 
uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 
zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im 
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że 
nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy 
prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad 
walnego zgromadzenia.

3) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli 
w przypadku jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym 
zakresie.
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4) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne). Warunki i tryb umorzenia dobrowolnego określa uchwała Walnego 
Zgromadzenia.

5) Prawo do zbywania posiadanych akcji.

6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. 

Uprawnienia korporacyjne związane z akcjami obejmują m.in.:

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania 
na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 411 KSH).

2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia 
wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom 
posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH).

3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 
KSH.

4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH 
na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami.

5) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 
w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest 
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, 
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad; akcjonariusz, któremu 
odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił 
sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do 
udzielenia informacji (art. 429 KSH).

6) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 
najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).

7) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia 
(art. 407 § 1 KSH).

8) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).

9) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 
wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze, 
posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. 
Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 2 KSH).

10) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 
odpisów uchwał (art. 421 § 2 KSH).

11) Prawo do wniesienia powództwa o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach 
określonych w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie 
wyrządzonej jej szkody w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

12) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), 
w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku 
przekształcenia Spółki).

13) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).

14) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, 
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności 
ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów 
lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub 
na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 
powinny być złożone na piśmie.
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Zgodnie z KSH podstawowym obowiązkiem związanym z akcjami jest obowiązek pokrycia objętych 
akcji. Statut Spółki nie przewiduje żadnych dodatkowych obowiązków związanych z akcjami, w tym 
w szczególności zobowiązania akcjonariuszy do dodatkowych, innych niż pokrycie kapitału, świadczeń 
na rzecz Spółki.

Opis działań niezbędnych do zmiany praw posiadaczy akcji, ze wskazaniem tych zasad, które 
mają bardziej znaczący zakres niż jest to wymagane przepisami prawa

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych Spółka może wydać akcje o szczególnych 
uprawnieniach, a także przyznać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobiste uprawnienia, 
które wygasają najpóźniej z dniem, w którym uprawniony przestaje być akcjonariuszem Spółki.

Akcje uprzywilejowane, z wyjątkiem akcji niemych, powinny być imienne, a uprzywilejowanie, o którym 
mowa, może dotyczyć m.in. prawa głosu, prawa do dywidendy lub podziału majątku w przypadku 
likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu nie może dotyczyć spółki publicznej, 
a ponadto jednej akcji nie można przyznać więcej niż 2 głosów i w przypadku zamiany takiej akcji na 
akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom, uprzywilejowanie to wygasa. 
Akcje uprzywilejowane w zakresie dywidendy mogą przyznawać uprawnionemu dywidendę, która 
przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym 
z akcji nieuprzywilejowanych (nie dotyczy to akcji niemych oraz zaliczek na poczet dywidendy) i nie 
korzystają one z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi akcjami (nie dotyczy akcji niemych).

Wobec akcji uprzywilejowanej w zakresie dywidendy może być wyłączone prawo głosu (akcje nieme), 
a nadto akcjonariuszowi uprawnionemu z akcji niemej, któremu nie wypłacono w pełni albo częściowo 
dywidendy w danym roku obrotowym, można przyznać prawo do wyrównania z zysku w następnych 
latach, nie później jednak niż w ciągu kolejnych trzech lat obrotowych. Przyznanie szczególnych 
uprawnień można uzależnić od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub 
ziszczenia się warunku. Akcjonariusz może wykonywać przyznane mu szczególne uprawnienia związane 
z akcją uprzywilejowaną po zakończeniu roku obrotowego, w którym wniósł w pełni swój wkład na 
pokrycie kapitału zakładowego.

Osobiste uprawnienia, jak wskazano wyżej, mogą być przyznane jedynie indywidualnie oznaczonemu 
akcjonariuszowi i dotyczyć mogą m.in. prawa powoływania lub odwoływania członków zarządu, rady 
nadzorczej lub prawa do otrzymywania oznaczonych świadczeń od spółki. Przyznanie osobistego 
uprawnienia można uzależnić od dokonania oznaczonych świadczeń, upływu terminu lub ziszczenia 
się warunku. Do uprawnień przyznanych akcjonariuszowi osobiście należy stosować odpowiednio 
ograniczenia dotyczące zakresu i wykonywania uprawnień wynikających z akcji uprzywilejowanych.

Opisane wyżej zmiany praw posiadaczy akcji, tj. wydanie akcji o szczególnych uprawnieniach oraz 
przyznanie indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień, dla swej ważności 
wymagają odpowiednich postanowień Statutu. Wprowadzenie któregokolwiek z nich w wypadku 
Emitenta wymagałoby zmiany Statutu. Zgodnie z art. 430 § 1 KSH zmiana Statutu Emitenta wymaga 
uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3⁄4 głosów i wpisu do rejestru. Ponadto, uchwała 
taka winna zawierać wskazanie akcji uprzywilejowanych lub odpowiednio oznaczenie podmiotu, 
któremu przyznawane są osobiste uprawnienia, rodzaj uprzywilejowania akcji lub odpowiednio rodzaj 
osobistego uprawnienia oraz ewentualnie dodatkowe warunki, od których spełnienia uzależnione jest 
przyznanie uprzywilejowania akcji lub odpowiednio osobistego uprawnienia. Uchwała dotycząca zmiany 
statutu zapada większością trzech czwartych głosów, przy czym uchwała dotycząca zmiany statutu, 
zwiększająca świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplająca prawa przyznane osobiście poszczególnym 
akcjonariuszom zgodnie z art. 354 KSH, wymaga zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczy 
(art. 415 KSH). Statut Emitenta nie ustanawia surowszych warunków podjęcia uchwały w sprawie zmiany 
Statutu. Zmiana statutu nie dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego winna być zgłoszona do 
sądu rejestrowego w terminie 3 miesięcy od dnia jej podjęcia (art. 430 § 2 KSH).

Zasady określające sposób zwoływania zwyczajnych walnych zgromadzeń oraz nadzwyczajnych 
walnych zgromadzeń, włącznie z zasadami uczestnictwa w nich

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki i powinno się ono odbyć w ciągu 6 miesięcy po 
zakończeniu roku obrotowego Spółki (art. 395 KSH). 

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek 
Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 10% kapitału zakładowego i powinno 
nastąpić to w ciągu 2 tygodni od daty złożenia takiego wniosku. 

Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, odpowiednio Zwyczajne lub Nadzwyczajne, 
w przypadku, gdy Zarząd nie dochował odpowiedniego terminu wskazanego powyżej.   
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Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w jej oddziale na terytorium 
Polski. 

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem winna być sporządzona lista akcjonariuszy uprawnionych do 
uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista podpisana przez zarząd winna być wyłożona w lokalu 
Spółki na okres trzech dni poprzedzających odbycie Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę 
w lokalu Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. 

Na Walnym Zgromadzeniu, niezwłocznie po wyborze przewodniczącego, winna być sporządzona lista 
obecności, zawierająca spis uczestników z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia 
i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego. Na wniosek akcjonariuszy, 
posiadających co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego reprezentowanego na Walnym 
Zgromadzeniu, lista obecności powinna być sprawdzona przez wybraną w tym celu komisję złożoną 
przynajmniej z trzech osób. Wnioskodawcy mają prawo do wyboru jednego członka komisji.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez jednokrotne ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, 
które powinno być dokonane przynajmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. 
Jeżeli wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę są imienne,  Walne Zgromadzenie może być zwołane 
za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa 
tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej 
pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli 
uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.  

W ogłoszeniu i w zawiadomieniach należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego 
Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W razie zamierzonej zmiany Statutu powołać należy 
dotychczas obowiązujące przepisy jak też podać treść projektowanych zmian.

Uchwały można podjąć jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest 
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego 
powzięcia uchwały. Zgodnie z art. 405 KSH, Walne Zgromadzenie może podjąć uchwały także bez 
formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił 
sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do 
porządku obrad.

Opis postanowień umowy, statutu lub regulaminów Emitenta, które mogłyby spowodować 
opóźnienie, odroczenie lub uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem

Statut Emitenta nie zawiera postanowień, które mogłyby spowodować opóźnienie, odroczenie lub 
uniemożliwienie zmiany kontroli nad Emitentem.

Wskazanie postanowień umowy spółki, statutu lub regulaminów, jeśli takie istnieją, regulujących 
progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu której konieczne jest ujawnienie wielkości 
posiadanych akcji przez akcjonariusza

Statut nie zawiera postanowień regulujących progową wielkość posiadanych akcji, po przekroczeniu 
której konieczne jest podanie stanu posiadania akcji przez akcjonariusza.

Opis zasad i warunków nałożonych zapisami umowy i statutu spółki, jej regulaminami, którymi 
podlegają zmiany kapitału w przypadku, gdy zasady te są bardziej rygorystyczne niż określone 
wymogami obowiązującego prawa

Statut nie określa warunków, którym podlegają zmiany kapitału zakładowego w sposób bardziej 
rygorystyczny niż  przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez osoby 
trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego

W ciągu ostatniego roku obrotowego nie miały miejsca publiczne oferty przejęcia w stosunku do 
kapitału Emitenta.
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ROZDZIAŁ XVI
SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych

Firma, siedziba i adres 

Nazwa: HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Siedziba: Poznań

Adres: pl. Wiosny Ludów 2, 61-831 Poznań

Podstawa uprawnień: HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. posiada uprawnienia do badania 
sprawozdań finansowych wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, numer ewidencyjny 238.

Telefon: 48 (61) 85 09 200

Fax: 48 (61) 85 09 201

E-mail:  hlb@hlb.pl

Strona internetowa: ww.hlb.pl

Osoby fizyczne działające w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych

W imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. w zakresie odpowiedzialności za opinię o prawidłowości, 
rzetelności i jasności sprawozdania finansowego za okresy od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 
roku, od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 
2005 roku, zawartego w prospekcie emisyjnym działają: Cecylia Pol – Prezes Zarządu, Biegły Rewident 
nr 5282/782 oraz Tomasz Wróblewski – Wiceprezes Zarządu.

Osoby fizyczne dokonujące badania sprawozdania finansowego

Biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta zawartego 
w prospekcie emisyjnym za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz historycznych 
informacji finansowych za okresy od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz od 1 stycznia 
2003 roku do 31 grudnia 2003 roku jest Elżbieta Grześkowiak, Biegły rewident nr 5014/2578.

Opis powiązań podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych i osób działających 
w jego imieniu i na jego rzecz z Emitentem

Pomiędzy HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jako podmiotem uprawnionym do badania 
sprawozdań finansowych oraz osobami działającymi w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., 
a także biegłym rewidentem dokonującym badania sprawozdania finansowego Emitenta za okres od  
1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, a Emitentem, nie istnieją żadne powiązania personalne, 
kapitałowe, organizacyjne ani umowne, za wyjątkiem umowy o badanie sprawozdań finansowych za 
okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, za okres od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 
2003 roku, za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku oraz za okres od 1 stycznia 
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku, badanie pakietu konsolidacyjnego, doradztwo przy sporządzeniu 
prospektu emisyjnego oraz weryfikację prognozy finansowej.
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Oświadczenia

Oświadczenie osób fizycznych działających w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych w zakresie zgodności z prawem wyboru podmiotu uprawnionego oraz stwierdzające, iż 
podmiot ten spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu

Oświadczamy, że HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. jako podmiot uprawniony do badania 
sprawozdań finansowych został wybrany do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za 
okresy sprawozdawcze od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku, od 1 stycznia 2004 roku do 
31 grudnia 2004 roku oraz od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku zgodnie z przepisami 
prawa, w związku z przygotowywanym prospektem emisyjnym. Oświadczamy także, że HLB Frąckowiak 
i Wspólnicy Sp. z o.o. spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii z badania tych 
sprawozdań.

Tomasz Wróblewski Cecylia Pol

Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu
HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o. HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Biegły Rewident nr 5282/782

Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego stwierdzające, 
że biegły rewident spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii
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Oświadczenie biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego 
stwierdzające, że biegły rewident spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii

Oświadczam, że jako biegły rewident spełniam warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii 
z badania sprawozdań finansowych Emitenta za okres sprawozdawczy od 1 stycznia 2005 roku do 31 
grudnia 2005 roku oraz historycznych danych finansowych za okresy od 1 stycznia 2004 roku do 31 
grudnia 2004 roku oraz od 1 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku.

Elżbieta Grześkowiak

Biegły Rewident 
nr 5014/2578

Oświadczenie o odpowiedzialności osób fizycznych działających w imieniu podmiotu 
uprawnionego oraz biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdań finansowych 
Oświadczamy, że:

zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, 
informacje zawarte w części prospektu emisyjnego, za sporządzenie których odpowiedzialna jest HLB 
Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o., są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym i że nie 
pominięto niczego, co mogłoby wpływać na ich znaczenie;

Historyczne informacje finansowe zamieszczone w prospekcie emisyjnym zostały sporządzone przez 
Qumak-Sekom S.A. w sposób zapewniający ich porównywalność we wszystkich prezentowanych 
okresach przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości, zgodnych z zasadami 
(polityką) rachunkowości stosowanymi przez Emitenta, ustalonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, 
dla potrzeb sporządzenia prospektu emisyjnego.

Elżbieta Grześkowiak Tomasz Wróblewski Cecylia Pol

Biegły Rewident Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu

nr 5014/2578 HLB Frąckowiak i Wspólnicy 
Sp. z o.o.

HLB Frąckowiak i Wspólnicy 
Sp. z o.o.

Biegły Rewident nr 5282/782
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Opinia niezależnego biegłego rewidenta o prawidłowości i rzetelności rocznego sprawozdania 
finansowego oraz danych porównywalnych prezentowanych w dokumencie rejestracyjnym 
stanowiącym część prospektu emisyjnego Qumak-Sekom Spółka Akcyjna.

Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej, Zarządu oraz nabywców akcji Qumak-Sekom Spółki Akcyjnej

Na potrzeby niniejszego prospektu emisyjnego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Komisji (WE) nr 
809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku, wykonującego dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy włączenia przez odniesienie 
i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam, przeprowadziliśmy badanie 
rocznego sprawozdania finansowego Qumak-Sekom Spółki Akcyjnej (Emitenta), obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumę 50.665 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 
złotych),

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący 
zysk netto w kwocie 3.176 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt sześć tysięcy 
złotych),

- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 
stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 3.188 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sto 
osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), 

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 
od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 2.664 tysiące złotych (słownie: dwa 
miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto przeprowadziliśmy badanie historycznych informacji finansowych, obejmujących:

- rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2004 roku i zakończony 31 grudnia 2004 roku,

- rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2003 roku i zakończony 31 grudnia 2003 roku,
których podstawą ustalenia były sprawozdania finansowe zbadane przez Elżbietę Grześkowiak 
działającą w imieniu HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. o. o, podmiotu wpisanego na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 238.

Opinie wydane o zbadanych sprawozdaniach finansowych, będących podstawą sporządzenia 
historycznych informacji finansowych przedstawione zostały poniżej.

Za rzetelność, prawidłowość i jasność załączonych danych rocznego sprawozdania finansowego oraz 
danych porównywalnych odpowiedzialny jest Zarząd Emitenta.

Naszym zadaniem było wyrażenie opinii na temat prawidłowości i rzetelności prezentowanych w niniejszym 
prospekcie emisyjnym rocznego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych.

Forma prezentacji oraz zakres rocznego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych 
zamieszczonych w prospekcie emisyjnym są zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów 
w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych oraz skonsolidowanych 
sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 
2005 r. Nr 209, poz. 1743).

Zamieszczone w prospekcie emisyjnym dane porównywalne za:

- rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2004 roku i zakończony 31 stycznia 2004 roku,

- rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2003 roku i zakończony 31 stycznia 2003 roku,

zostały przedstawione w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych 
zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) 
rachunkowości stosowanymi przez Spółkę przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego za 
ostatni, prezentowany okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku oraz przez ujęcie korekt 
z tytułu błędów podstawowych oraz zmian zasad (polityki) rachunkowości w okresach, których one 
dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych.
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Uzgodnienie danych porównywalnych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym z pozycjami zbadanych 
sprawozdań finansowych rzetelnie odzwierciedla dokonane przekształcenie a dane porównywalne 
wynikają ze zbadanych sprawozdań finansowych, po uwzględnieniu korekt doprowadzających do 
porównywalności z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekt błędów podstawowych. 
Zestawienie korekt oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w danych porównywalnych, 
a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi zostało przedstawione 
w dodatkowej nocie objaśniającej nr 16 do sprawozdania finansowego.

Prezentowane w prospekcie emisyjnym roczne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2005 
roku do 31 grudnia 2005 roku oraz dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 
694 z późniejszymi zmianami).

Badanie rocznego sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych, zostało przeprowadzone 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami zawodowymi stosownie do postanowień:

- rozdziału 7 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku nr 76, poz. 694, wraz 
z późniejszymi zmianami), 

- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów,
w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, że roczne sprawozdanie finansowe oraz dane 
porównywalne oddają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji Emitenta we wszystkich prezentowanych 
w niniejszym prospekcie emisyjnym okresach.

Badanie sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 
2005 roku polegało na wyrywkowym sprawdzeniu dowodów potwierdzających kwoty i informacje 
zawarte w prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Przeprowadzone badanie obejmowało 
również ocenę stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, znaczących szacunków przeprowadzonych 
przez kierownictwo, jak również ogólnej ocenie sytuacji Emitenta przekazywanej przez roczne 
sprawozdanie finansowe. Uważamy, że przeprowadzone badanie dostarczyło wystarczającej podstawy 
do wyrażenia opinii.

Badanie danych porównywalnych polegało zaś na sprawdzeniu:

- czy dane te są porównywalne w ramach zasad (polityki) rachunkowości przyjętych przez emitenta 
zgodnie z zapisami oraz czy dokonano odpowiednich korekt i ujawnień,

- czy dane te są zgodne z kwotami, wielkościami i informacjami zaprezentowanymi w sporządzonych 
uprzednio przez emitenta zatwierdzonych i zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdaniach 
finansowych,

- czy dokonano odpowiednich korekt i ujawnień, wynikających ze zmian zasad (polityki) rachunkowości 
lub korekt błędów podstawowych ujawnionych w okresie objętym roczne sprawozdaniem 
finansowym.

Naszym zdaniem roczne sprawozdanie finansowe za okres:

- od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,

a także dane porównywalne za:

- rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2004 roku i zakończony 31 stycznia 2004 roku,

- rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2003 roku i zakończony 31 stycznia 2003 roku,

ustalone i sporządzone zostały we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w powołanej 
wyżej Ustawie, zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych 
ksiąg rachunkowych. Przedstawiają one rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 
Emitenta we wszystkich, prezentowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym okresach a także są 
zgodne z wpływającymi na ich treść przepisami prawa i postanowieniami statutu Emitenta.
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Elżbieta Grześkowiak Cecylia Pol

Biegły Rewident Prezes Zarządu 
Nr 5014/2578 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.,

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na 
listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238

Biegły Rewident 
Nr 5282/782

Poznań, 13 marca 2006 roku.
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Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 do 31 
grudnia 2005 roku.

Dla Akcjonariuszy „Qumak-Sekom” S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego „Qumak-Sekom” S.A. (Spółka) 
z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 74, obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumę 50.840.881,89 złotych (słownie: pięćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści tysięcy osiemset 
osiemdziesiąt jeden złotych 89/100),

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku wykazujący zysk 
netto w kwocie 3.175.398,85 złotych (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta 
dziewięćdziesiąt osiem złotych 85/100),

- zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od 
1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 3.341.045,85 złotych (słownie: trzy miliony 
trzysta czterdzieści jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych 85/100), 

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 
od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku o kwotę 2.664.465,83 złotych (słownie: dwa 
miliony sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych 83/100),

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, zgodnego z przyjętą polityką 
rachunkowości odpowiada Zarząd Spółki. Obowiązki z tym związane obejmują zaprojektowanie, 
wdrożenie i zapewnienie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzeniem i rzetelną prezentacją 
sprawozdań finansowych niezawierających istotnych nieprawidłowości, w tym także spowodowanych 
oszustwami czy błędami, dobór i zastosowanie odpowiedniej polityki rachunkowości oraz dokonywanie, 
uzasadnionych w danych okolicznościach, szacunków księgowych.

Naszym zadaniem było zbadanie załączonego sprawozdania finansowego i wyrażenie opinii, na 
podstawie badania, czy sprawozdanie to jest we wszystkich istotnych aspektach rzetelne, prawidłowe 
i jasne oraz czy księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia prowadzone są 
prawidłowo.

Badanie załączonego sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- przepisów rozdziału 7 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 roku nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami) (Ustawa),

- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 
w Polsce.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność, 
że zbadane sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Badanie polegało na 
sprawdzeniu – w dużym stopniu w sposób wyrywkowy – dokumentów potwierdzających kwoty i informacje 
zawarte w zbadanym sprawozdaniu finansowym. Badanie polegało też na ocenie zastosowanych przez 
Zarząd Spółki zasad (polityki) rachunkowości, znaczących szacunków przeprowadzonych przez Zarząd 
Spółki, jak również ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Uważamy, że przeprowadzone przez 
nas badanie dostarczyło wystarczających podstaw do wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
Spółki na dzień 31 grudnia 2005 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 
2005 roku do 31 grudnia 2005 roku,

- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej 
Ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 
statutu Spółki.
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Zapoznaliśmy się ze sporządzonym przez Zarząd sprawozdaniem z działalności Spółki za okres od 
1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku. Naszym zdaniem, sprawozdanie to spełnia istotne 
wymogi art. 49 ust. 2 Ustawy o rachunkowości. Zawarte w tym sprawozdaniu z działalności kwoty 
i informacje pochodzące ze zbadanego przez nas sprawozdania finansowego są z nim zgodne.

Elżbieta Grześkowiak Cecylia Pol

Biegły Rewident Prezes Zarządu 
Nr 5014/2578 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.,

Poznań, pl. Wiosny Ludów 2,

podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę 
podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238

Biegły Rewident nr 5282/782

Poznań, dnia 16 lutego 2006 roku.
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Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2004 do 31 
grudnia 2004 roku.

Dla Walnego Zgromadzenia „QUMAK – SEKOM” S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego „QUMAK – SEKOM” S.A., 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, obejmującego:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje 
sumę 45.677.186,35 zł (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sześćset siedemdziesiąt siedem 
tysięcy sto osiemdziesiąt sześć i 35/100),

- rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazujący 
zysk netto 2.422.332,11 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta 
trzydzieści dwa i 11/100),

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie 
od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 2.422.332,11 zł (słownie złotych: dwa 
miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące trzysta trzydzieści dwa i 11/100),

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie 
od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku o kwotę 5.629.186,65 zł (słownie złotych: pięć 
milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt sześć i 65/100),

- dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik jednostki. Naszym 
zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności tego sprawozdania 
finansowego oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku 
nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),

- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą 
na wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności 
zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w 
przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby 
i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego. 
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia słowne:

- przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej 
badanej jednostki na dzień 31 grudnia 2004 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy 
od 1 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku,

- sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej 
Ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 
rachunkowych,

- jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami 
statutu jednostki.
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Sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2004 jest kompletne w rozumieniu Ustawy 
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, 
są z nim zgodne.
Elżbieta Grześkowiak Cecylia Pol

Biegły Rewident Prezes Zarządu 
Nr 5014/2578 HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.,

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na 
listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238

Biegły Rewident 
Nr 5282/782

Poznań, dnia 15 marca 2005 roku.
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Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2003 do 31 
grudnia 2003 roku.

Dla Walnego Zgromadzenia „QUMAK – SEKOM” S.A.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego „QUMAK – SEKOM” S.A., 
ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa, obejmującego:

- bilans sporządzony na dzień 31.12.2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 
49.158.673,57 zł,

- rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku wykazujący zysk netto w kwocie 
2.081.154,31 zł,

- informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe 
informacje i objaśnienia,

- zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie 
od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku o kwotę 2.004.471,37 zł,

- rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w okresie 
od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku o kwotę  2.941.260,49 zł.

Za sporządzenie sprawozdania finansowego jest odpowiedzialny kierownik Jednostki. Naszym zadaniem 
było zbadanie tego sprawozdania i wyrażenie opinii o jego rzetelności, prawidłowości i jasności oraz 
o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie to przeprowadziliśmy stosownie do postanowień:

- przepisów Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 roku 
nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami),

- norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta, wydanych przez Krajową Radę Biegłych 
Rewidentów,

- Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w kwestiach nieuregulowanych w wyżej 
wymienionych przepisach.

Badanie to zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać wystarczającą pewność 
do wyrażenia miarodajnej opinii o tym sprawozdaniu finansowym i stanowiących podstawę jego 
sporządzenia księgach rachunkowych. W szczególności badanie obejmowało całościową ocenę 
sprawozdania finansowego oraz sprawdzenie, w dużej mierze w sposób wyrywkowy, dowodów 
i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, oraz 
zbadanie poprawności przyjętych i stosowanych przez Jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i ocenę 
zasadności dokonanych oszacowań.

Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych 
aspektach zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w powołanej wyżej Ustawie, stosowanymi 
w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne, co 
do formy i treści z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa, oraz statutem 
Jednostki. Załączone sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia 
sytuację majątkową i finansową Jednostki na dzień 31.12.2003 roku, jak też wynik finansowy badanej 
jednostki za okres od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku.

Sprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy 2003 jest kompletne w rozumieniu Ustawy 
o rachunkowości, a zawarte w nim informacje są zgodne z danymi sprawozdania finansowego.

Elżbieta Grześkowiak Cecylia Pol

Biegły Rewident

nr 5014/2578

Prezes Zarządu 

HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.,

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wpisanego na 
listę podmiotów uprawnionych do badania pod numerem 238

Biegły Rewident 
nr 5282/782

Poznań, dnia 25 marca 2004 roku.
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Inne informacje zbadane przez biegłego rewidenta

Poza sprawozdaniami finansowymi przedmiotem badania przez biegłych były również informacje 
finansowe proforma na rok 2006 zamieszczone w punkcie Prognoza na rok 2006.  

Wstęp do sprawozdania finansowego oraz danych porównywalnych

Dane o Emitencie

QUMAK - SEKOM S.A. 
ul. Jagiellońska 74
30-301 Warszawa 

Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

- Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami

- Budownictwo

- Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi 

- Pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane

- Informatyka

- Telekomunikacja 

- Reprodukcja zapisanych nośników informacji

- Produkcja maszyn biurowych i komputerów

- Reklama

Sąd rejestrowy:
Sąd Rejestrowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XIII Wydział Gospodarczy - numer rejestru:
KRS: 0000019455

Czas trwania działalności spółki:
Spółka została utworzona na czas nieograniczony.

Okres objęty sprawozdaniem:
Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005 r.
Historyczne informacje finansowe obejmują lata obrotowe:

- 1 stycznia 2004 – 31 grudnia 2004,

- 1 stycznia 2003 – 31 grudnia 2003.

Skład organów Spółki:
Skład osobowy Zarządu na dzień 31 grudnia 2005 roku, 31 grudnia 2004 roku oraz 31 grudnia 2003 
roku przedstawiał się następująco:

Krzysztof Pyzik – Prezes
Aleksander Plata – Wiceprezes
Paweł Jaguś – Wiceprezes
Andrzej Swolkień – Wiceprezes
Jan Goliński – Wiceprezes.

Skład osobowy Zarządu uległ zmianie z dniem 10 marca 2006 roku. 
Po zmianie skład Zarządu przedstawiał się następująco:

Paweł Jaguś – Prezes
Aleksander Plata – Wiceprezes
Andrzej Swolkień – Wiceprezes
Jan Goliński – Wiceprezes.
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Skład osobowy Rady Nadzorczej na koniec poszczególnych lat przedstawiał się następująco:

na dzień 31 grudnia 2005 roku:

Jerzy Bujko
Marzena Tomecka
Maciej Kowalczyk
Piotr Oskroba
Bogdan Pilch

na dzień 31 grudnia 2004 roku:

Jerzy Bujko
Marzena Tomecka
Andrzej Mazurek
Maciej Kowalczyk

na dzień 31 grudnia 2003 roku:

Jerzy Bujko
Andrzej Mazurek
Marzena Tomecka

Skład osobowy Rady Nadzorczej uległ zmianie z dniem 25 kwietnia 2006 roku. 
Po zmianie skład Rady Nadzorczej przedstawiał się następująco:

Piotr Oskroba
Marzena Tomecka
Maciej Kowalczyk
Robert Bożyk
Bogdan Pilch

Sprawozdanie finansowe zawierające dane łączne
Spółka nie posiada wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielne sprawozdania 
finansowe. Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne nie zawierają danych łącznych.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Emitent nie jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem i nie sporządza skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego.

Sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek
W okresie objętym sprawozdaniem finansowym i danymi porównywalnymi nie nastąpiło połączenie 
spółek.

Sprawozdanie finansowe sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności
Sprawozdanie to zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez 
Spółkę w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie znane są okoliczności wskazujące na zagrożenie 
kontynuowania przez Spółkę działalności.

Porównywalność sprawozdań finansowych
Sprawozdania finansowe za lata 2003 i 2004 zostały przekształcone w celu zapewnienia porównywalności 
danych. Zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) 
rachunkowości zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej numer 16.

Korekty wynikające z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania
Opinie podmiotu uprawnionego do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które 
sprawozdanie finansowe lub dane porównywalne zostały zamieszczone w prospekcie, nie zawierały 
zastrzeżeń.
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POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych
1. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy - od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego. 
2. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące w roku obrotowym.

Wartości stosowane przy wycenie aktywów i pasywów
Do wyceny aktywów i pasywów stosuje się następujące wartości:
1) cena zakupu,
2) cena nabycia,
3) koszt wytworzenia produktu,
4) cena sprzedaży netto,
5) wartość godziwa,
6) kursy walut obcych,
7) kwota wymagająca zapłaty,
8) skorygowana cena nabycia,
9) wartość nominalna,
10) odpisy aktualizujące wartość aktywów.

Ad 1. Cena zakupu składnika aktywów obejmuje kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających 
odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego; w razie importu składnika 
majątkowego do ceny zakupu wlicza się cło i podatek akcyzowy objęty ceną zakupu lub naliczony 
przy imporcie.

Ad 2. Cena nabycia to cena zakupu powiększona o koszty bezpośrednie związane z zakupem 
i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do 
obrotu, łącznie z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania lub wprowadzania 
do obrotu, a obniżona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski. 

Cena nabycia towarów wymagających długotrwałego przygotowania do sprzedaży może 
być powiększona o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania ich zakupu, 
związanych z nimi różnic kursowych, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Ad 3. Koszt wytworzenia produktu obejmuje:

- koszty bezpośrednie produktu – materiały bezpośrednie, koszty pozyskania i przetworzenia 
związane bezpośrednio z produkcją i inne koszty poniesione w związku z doprowadzeniem 
produktu do postaci i miejsca, w jakich się znajduje w momencie wyceny,

- uzasadnioną część kosztów pośrednio związanych z danym produktem - są to zmienne pośrednie 
koszty produkcji oraz ta część stałych, pośrednich kosztów, które odpowiadają poziomowi 
tych kosztów przy normalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych; za normalny poziom 
wykorzystania zdolności produkcyjnych należy uznać przeciętną, zgodną z oczekiwaniami 
w normalnych warunkach, wielkość produkcji za daną liczbę okresów lub sezonów, przy 
uwzględnieniu planowanych remontów.

Do kosztu wytworzenia produktu nie zalicza się kosztów:

- będących konsekwencją niewykorzystanych zdolności produkcyjnych i strat produkcyjnych,

- ogólnego zarządu, które nie są związane z doprowadzeniem produktu do postaci i miejsca, w 
jakim się znajduje na dzień wyceny,

- magazynowania wyrobów gotowych i półfabrykatów, chyba że poniesienie tych kosztów jest 
niezbędne w procesie produkcji,

- kosztów sprzedaży produktów.

W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru lub produktu do 
sprzedaży bądź długim okresem wytwarzania produktu, cenę nabycia lub koszt wytworzenia można 
zwiększyć o koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasów lub produktów 
w okresie ich przygotowania do sprzedaży bądź wytworzenia i związanych z nimi różnic kursowych, 
pomniejszone o przychody z tego tytułu.
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Ad 4. Cena (wartość) sprzedaży netto składnika aktywów jest to możliwa do uzyskania na dzień bilan-
sowy cena jego sprzedaży (bez podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego), pomniejszona 
o rabaty i opusty i inne podobne zmniejszenia, oraz koszty związane z przystosowaniem skład-
nika majątku do sprzedaży i doprowadzeniem jej do skutku, a powiększona o należną dotację 
przedmiotową. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny sprzedaży netto składnika aktywów, wów-
czas należy oszacować jego przypuszczalną wartość godziwą na dzień bilansowy.

Ad 5. Wartość godziwa jest to kwota, za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, 
a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi 
i dobrze poinformowanymi, niepowiązanymi ze sobą stronami.

Ad 6. Kurs waluty obcej jest stosowany przy wycenie operacji gospodarczych wyrażonych w walutach 
obcych. 

Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na 
dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

- kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka – w 
przypadku operacji sprzedaży lub kupna walut oraz operacji zapłaty należności lub zobowiązań, 

- średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w 
zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie został ustalony inny kurs – w 
przypadku pozostałych operacji.

Na dzień bilansowy wycenia się wyrażone w walutach obcych składniki aktywów (z wyłączeniem 
udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności) i pasywów 
– po obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy 
Bank Polski. 

Jeżeli aktywa lub pasywa byłyby wyrażone w walutach obcych, dla których bank, z którego 
usług korzysta jednostka, lub NBP nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa się w relacji do 
wskazanej przez jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ustalany przez NBP.

Ad 7. Kwota wymagająca zapłaty jest to wyrażona w złotych kwota należności lub zobowiązań 
powiększona o wartość odsetek umownych lub ustawowych.

Ad 8. Skorygowana cena nabycia obejmuje początkową cenę nabycia aktywów finansowych 
i zobowiązań finansowych pomniejszoną o:

- spłaty ich wartości nominalnej (kapitału podstawowego),

- odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy między wartością 
początkową składnika i jego wartością w terminie wymagalności, wyliczoną za pomocą 
efektywnej stopy procentowej, oraz pomniejszoną o odpisy aktualizujące wartość.

Ad 9. Wartość nominalna to wartość uwidoczniona na środkach pieniężnych albo wynikająca z umów, 
statutów lub obliczeń i szacunków przeprowadzonych przez jednostkę.

Ad 10. Odpisów aktualizujących wartość aktywów dokonuje się, gdy istnieje duże prawdopodobieństwo, 
że kontrolowany przez jednostkę składnik aktywów nie przyniesie w znaczącej części lub w 
całości przewidywanych korzyści ekonomicznych. Odpisy aktualizujące doprowadzają wartość 
składnika aktywów wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku 
jej braku – do wartości godziwej.

METODY WYCENY AKTYWÓW

A. Aktywa trwałe

Jednostka do aktywów trwałych kwalifikuje następujące składniki majątku:
I.  wartości niematerialne i prawne
II. rzeczowe aktywa trwałe
III. należności długoterminowe
IV. inwestycje długoterminowe
V. długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.
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I. Wartości niematerialne i prawne

Pojęcia

Wartości niematerialne i prawne są to nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, 
niezakwalifikowane do inwestycji prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, 
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, przeznaczone na potrzeby 
jednostki.

W szczególności są to:

- autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje,

- prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zdobniczych,

- know-how.

Do wartości niematerialnych i prawnych zalicza się również:

- nabytą wartość firmy, zdefiniowaną jako różnica między ceną nabycia określonej jednostki lub 
zorganizowanej jej części a niższą od niej wartością godziwą przejętych aktywów netto,

- koszty zakończonych prac rozwojowych prowadzonych przez jednostkę na własne potrzeby, 
poniesione przed podjęciem produkcji lub zastosowaniem technologii, spełniające warunki 
określone w art. 33 ust. 2 ustawy. 

Do aktywów trwałych jednostki zalicza się również obce wartości niematerialne i prawne przyjęte 
przez jednostkę do używania na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje 
drugiej stronie (korzystającemu) wartości niematerialne i prawne do odpłatnego używania lub 
również pobierania pożytków na czas oznaczony, a umowa zawarta pomiędzy stronami spełnia co 
najmniej jeden z warunków określonych w art. 3 ust. 4 ustawy. 

Wycena

Wartości niematerialne i prawne są wyceniane według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości.

Cena nabycia oraz koszt wytworzenia wartości niematerialnych i prawnych obejmuje ogół 
kosztów poniesionych przez jednostkę do czasu ich oddania do użytkowania, w tym również:

- niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

- opłaty notarialne, podatek od czynności cywilnoprawnych związany z zakupem,

- koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania, odsetki i związane z nimi 
różnice kursowe, pomniejszone o przychody z tego tytułu.

Wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie, np. w drodze darowizny, wycenia się 
w cenie sprzedaży takiej samej lub podobnej wartości niematerialnej i prawnej.

Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych wartości niematerialnych i prawnych dokonuje 
się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres 
amortyzacji. Odpisy amortyzacyjne są dokonywane od pierwszego miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym wartość niematerialna i prawna została wprowadzona do ewidencji.
Stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia do używania wartości niematerialnych 
i prawnych. Okres i stawki amortyzacji podlegają okresowej weryfikacji. Na podstawie dokonanej 
weryfikacji sporządza się protokół, w którym ustala się korektę dokonywanych w następnych latach 
obrotowych odpisów amortyzacyjnych.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się w równych ratach co miesiąc.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej niż 3500,00 zł amortyzuje 
się, dokonując jednorazowego odpisu w następnym miesiącu po miesiącu wprowadzenia wartości 
niematerialnej i prawnej do ewidencji.

Odpisy aktualizujące wartość wartości niematerialnych i prawnych
Odpisy aktualizacyjne wartość wartości niematerialnych i prawnych są dokonywane w przypadku, 
gdy określony tytuł wartości niematerialnych i prawnych przestaje przynosić jednostce korzyści, 
gdyż utracił on zdolność do wypracowania tych korzyści na skutek zmian technologii produkcji, 
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przeznaczenia do likwidacji, wycofania z użytkowania lub innych przyczyn powodujących trwałą 
utratę wartości.
Przywrócenie wartości pierwotnej wartości niematerialnych i prawnych może nastąpić w sytuacji, 
gdy ustanie przyczyna, dla której dokonano odpisu z tytułu trwałej utraty wartości.

Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się drogą porównania danych 
konta 020 i 021 „Wartości niematerialne i prawne” z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji 
realnej wartości tych składników. 
Inwentaryzację wartości niematerialnych i prawnych przeprowadza się na ostatni dzień każdego 
roku obrotowego. Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem 
wykazanym w księgach rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć w księgach tego roku obrotowego, 
na który przypadł termin inwentaryzacji.

II. Rzeczowe aktywa trwałe

W skład rzeczowych aktywów trwałych jednostki wchodzą:
1. środki trwałe,
2. środki trwałe w budowie,
3. zaliczki na środki trwałe w budowie. 

1. Środki trwałe

Pojęcia

Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, nie zakwalifikowane do inwestycji, 
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do 
użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki.

Są to w szczególności:

- nieruchomości – w tym grunty, prawo użytkowania wieczystego, budowle i budynki, a także 
będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze 
prawo do lokalu użytkowego,

- maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,

- ulepszenia w obcych środkach trwałych,

- inwentarz żywy.

Do aktywów trwałych jednostki zalicza się również obce środki trwałe przyjęte przez jednostkę 
do używania na mocy umowy, zgodnie z którą jedna ze stron (finansujący) oddaje drugiej stronie 
(korzystającemu) środki trwałe do odpłatnego używania lub również pobierania pożytków na 
czas oznaczony, a umowa zawarta pomiędzy stronami spełnia co najmniej jeden z warunków 
określonych w art. 3 ust. 4 ustawy. 

Nie zalicza się do środków trwałych nieruchomości, które nie są używane przez jednostkę dla realizacji 
jej zadań statutowych (operacyjnych), lecz zostały nabyte lub wytworzone w celu osiągnięcia 
korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości, uzyskania z nich przychodów lub 
innych pożytków. Zalicza się je do inwestycji zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy. 

Klasyfikacja środków trwałych
Podstawę klasyfikacji środków trwałych jednostki do celów ewidencji i sprawozdawczości stanowi 
rozporządzenie Rady Ministrów z 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), 
zawierające szczegółowe opisy ułatwiające zaklasyfikowanie poszczególnych składników majątku 
trwałego.
Zgodnie z KŚT, jednostka klasyfikuje przyjmowane do użytku środki trwałe, nadając im 3-cyfrowe 
symbole, w których 1 cyfra oznacza grupę, 2 cyfry – podgrupę, 3 cyfry – rodzaj. 

Środki trwałe są klasyfikowane w 10 grupach:
0 – Grunty 
1 – Budynki i lokale 
2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
3 – Kotły i maszyny energetyczne 
4 – Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 
5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 
6 – Urządzenia techniczne 
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7 – Środki transportu 
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 
9 – Inwentarz żywy. 

Wycena

Środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości 
przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne 
lub umorzeniowe, a także z tytułu trwałej utraty wartości.

Środki trwałe nabywane odpłatnie
Nabywane odpłatnie w ciągu roku obrotowego środki trwałe wycenia się w cenie nabycia, tj. cenie 
zakupu środka trwałego, obejmującej kwotę należną sprzedającemu bez podlegających odliczeniu 
podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
powiększonej o:

- koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem środka trwałego do stanu 
zdatnego do używania, 

- koszty transportu, załadunku, wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, 

- opłaty notarialne związane z zakupem, odsetki i prowizje, 

- dodatnie różnice kursowe,

- w przypadku importu – o obciążenia o charakterze publicznoprawnym,

obniżonej o:

- rabaty, upusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski,

- ujemne różnice kursowe.

Środki trwałe wytworzone we własnym zakresie
Środki trwałe wytworzone przez jednostkę we własnym zakresie wycenia się w koszcie 
wytworzenia.

Koszt wytworzenia środka trwałego obejmuje:

- koszty bezpośrednio związane z budową, montażem, ulepszeniem środka trwałego,

- uzasadnioną częścią kosztów pośrednio związanych z wytworzeniem środka trwałego.

Nie zalicza się do kosztów wytworzenia:

-  kosztów ogólnego zarządu,

-  kosztów sprzedaży,

-  pozostałych kosztów operacyjnych,

-  kosztów operacji finansowych (z wyłączeniem odsetek, prowizji naliczanych do dnia przekazania 
środka trwałego do użytkowania).

Środki trwałe nabywane nieodpłatnie
Za wartość początkową środków trwałych nabytych nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny, 
przyjmuje się cenę sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Cenę sprzedaży określoną 
w ustawie o podatku dochodowym jako cena rynkowa ustala się na podstawie cen stosowanych w 
obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia oraz 
czasu i miejsca odpłatnego zbycia. 

Ulepszenia w środkach trwałych
Wartość początkową środka trwałego podwyższa się o nakłady związane z wykonaniem prac 
w celu jego ulepszenia, tj. zwiększenia jego wartości użytkowej. 

Do wydatków na ulepszenie środków trwałych zalicza się wydatki na:

- przebudowę, czyli wymianę podstawowych elementów w istniejącym środku trwałym,
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- rozbudowę, czyli powiększenie (rozszerzenie) środka trwałego,

- rekonstrukcję, czyli odtworzenie (odbudowanie) całkowicie lub częściowo zużytych składników 
środków trwałych,

- adaptację, czyli przystosowanie (przerobienie) środka trwałego do wykorzystania w innym 
celu, niż było jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech 
użytkowych.

Ulepszenia środków trwałych przeprowadzane w trakcie eksploatacji mogą dotyczyć własnych jak 
również obcych środków trwałych. 

Aktualizacja wyceny środków trwałych
Wartość początkowa i dotychczas dokonywane odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe ulegają 
aktualizacji wyceny na podstawie odrębnych przepisów. Aktualizacja wyceny następuje na podstawie 
odrębnych przepisów. Aktualizacja polega na przeliczeniu wartości początkowej i dotychczasowego 
umorzenia poszczególnych środków trwałych za pomocą wskaźników przeliczeniowych.
Skutki przeprowadzenia aktualizacji wyceny odnosi się na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, 
który nie może być przeznaczony do podziału.

Amortyzacja środków trwałych
Wartość środków trwałych – z wyjątkiem gruntów niesłużących wydobyciu kopalin metodą 
odkrywkową – zmniejszają odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe dokonywane w celu 
uwzględnienia utraty ich wartości na skutek używania lub upływu czasu.

Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się drogą systematycznego, planowanego 
rozłożenia na raty ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Jednostka dokonuje 
odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc, z tym że suma odpisów amortyzacyjnych 
dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w ciągu roku ustalona jest w proporcji do 
okresu używania w danym roku.

Rozpoczęcie amortyzacji środków trwałych następuje od pierwszego miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym środek trwały przyjęto do używania, do końca miesiąca, w którym następuje 
zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową lub w którym postawiono je w 
stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Metody i stawki amortyzacji
Okres lub stawkę i metodę amortyzacji ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego do używania. 
Ustalone okresy i stawki amortyzacyjne są przez jednostkę okresowo weryfikowane. Odpisy przy 
zastosowaniu nowej stawki, ustalonej w wyniku weryfikacji, następują od początku następnego 
roku obrotowego po roku, w którym dokonano weryfikacji.

Jednostka nalicza odpisy amortyzacyjne odrębnie do celów bilansowych i do celów ustalenia 
podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej uwzględnia się okres ekonomicznej 
użyteczności środka trwałego, na określenie którego wpływają w szczególności:

- liczba zmian, na których pracuje środek trwały, 

- tempo postępu techniczno-ekonomicznego,

- wydajność środka trwałego mierzona liczbą godzin jego pracy lub liczbą wytworzonych 
produktów albo innym właściwym miernikiem,

- prawne lub inne ograniczenia czasu używania środka trwałego,

- przewidywana przy likwidacji cena sprzedaży netto istotnej pozostałości środka trwałego.
Spółka corocznie dokonuje przeglądu przyjętych stawek amortyzacyjnych, celem dostosowania ich 
do przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności poszczególnych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych.

Od środków trwałych o wartości początkowej nie wyższej niż 1500,00 zł nie dokonuje się 
odpisów amortyzacyjnych, wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania 
przychodu w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania. Dla środków trwałych o wartości początkowej 
wyższej niż 1500,00zł ale nie przekraczającej 3500,00zł stosuje się metodę jednorazowego odpisu 
amortyzacyjnego.
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Do wyliczenia odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych 
i prawnych, stanowiących koszty uzyskania przychodu dla celów opodatkowania podatkiem 
dochodowym, jednostka ustala okresy i stawki amortyzacyjne na poziomie przewidzianym 
w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Odpisy aktualizujące wartość środków trwałych
W przypadku zmiany technologii produkcji, przeznaczenia do likwidacji, wycofania z używania 
lub innych przyczyn powodujących trwałą utratę wartości środka trwałego, jednostka dokonuje 
w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych odpowiedniego odpisu aktualizującego jego wartość. 

Odpisy dotyczące środków trwałych, których wycena została zaktualizowana na podstawie 
odrębnych przepisów, zmniejszają odniesione na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny różnice 
spowodowane aktualizacją wyceny.
Ewentualną nadwyżkę odpisu nad różnicami z aktualizacji wyceny zalicza się do pozostałych 
kosztów operacyjnych.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisu aktualizującego środków trwałych, 
w tym również z tytułu trwałej utraty wartości, równowartość całości lub odpowiedniej części 
uprzednio dokonanego odpisu aktualizującego zwiększa wartość danego składnika aktywów 
i podlega zaliczeniu do pozostałych przychodów operacyjnych.

Inwentaryzacja środków trwałych

Inwentaryzację środków trwałych przeprowadza się na zasadzie spisu ich ilości z natury, wyceny 
tych ilości i uzgodnienia ustalonej wartości z saldami Wn kont analitycznych do konta 010 i 011 
„Środki trwałe”. 

Środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony, oraz grunty inwentaryzuje się 
poprzez porównanie danych na kontach ksiąg pomocniczych do konta 010 i 011 „Środki trwałe” 
z odpowiednimi dokumentami źródłowymi. Jednostka przeprowadza inwentaryzację środków 
trwałych raz w ciągu 4 lat.

2. Środki trwałe w budowie

Pojęcia

Środki trwałe w budowie są to zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, 
montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. 

Wycena

Środki trwałe w budowie wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w wysokości ogółu kosztów 
pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych 
o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

Do kosztów budowy środków trwałych zalicza się między innymi nakłady z tytułu:

- nabycia składników majątku trwałego, w tym koszty ich budowy i montażu,

- opłat za użytkowanie gruntów i terenów w okresie budowy oraz z tytułu uzyskanych lokalizacji 
pod budowę,

- odszkodowań za dostarczenie obiektów zastępczych i przesiedlenie osób z terenów zajętych na 
potrzeby realizowanych prac,

- założenia stref ochronnych,

- założenia zieleni,

- napraw i remontów wykonanych przed przekazaniem środka trwałego do używania,

- dokumentacji projektowej budowy,

- badań geologicznych oraz pomiarów geodezyjnych,

- robót niezbędnych dla własnej budowy, wykonanych w środkach trwałych należących do 
innych osób prawnych lub fizycznych,

- nadzoru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy,
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- prób montażowych i rozruchu, jeżeli są dokonywane przed przekazaniem do używania, 
pomniejszone o cenę sprzedaży netto wykonanych w ich czasie produktów, nadających się do 
gospodarczego wykorzystania,

- ubezpieczeń majątkowych budowanych środków trwałych.

Wszystkie koszty poniesione przez jednostkę w związku z budową i montażem nowego środka 
trwałego stanowią wartość początkową na dzień przyjęcia do używania.

Ulepszenia własnych i obcych środków trwałych w trakcie ich realizacji zaliczane są do środków 
trwałych w budowie. Po zakończeniu ulepszenia własnych środków trwałych zwiększa się ich 
wartość początkową, natomiast ulepszenia w obcych środkach trwałych są zaliczane do własnych 
środków trwałych.

Inwentaryzacja środków trwałych w budowie
Inwentaryzację środków trwałych w budowie na dzień bilansowy przeprowadza się drogą 
spisu z natury i uzgodnienia z saldem Wn konta 080-2 „Środki trwałe w budowie”. Maszyny 
i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, znajdujące się na terenie strzeżonym, 
inwentaryzuje się raz w ciągu 4 lat.

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

Pojęcia

Zaliczki na środki trwałe w budowie obejmują wartość środków pieniężnych przekazanych 
dostawcom materiałów, bezpośrednim wykonawcom realizowanych zadań oraz generalnym 
inwestorom na poczet budowy.

Wycena

Zaliczki na środki trwałe w budowie wycenia się w wartości nominalnej.
Przedpłaty dokonane w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie sprzedaży 
walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Na dzień bilansowy zaliczki na 
środki trwałe w budowie przelicza się po kursie średnim obowiązującym na ten dzień dla danej 
waluty przez Narodowy Bank Polski.

Inwentaryzacja zaliczek na środki trwałe w budowie

Inwentaryzacja zaliczek na środki trwałe w budowie odbywa się na podstawie uzyskanych od 
kontrahentów potwierdzeń sald. W przypadku nieotrzymania potwierdzenia stanu zaliczek należy 
zinwentaryzować wpłacone zaliczki drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników aktywów.

III. Należności długoterminowe

Pojęcia

Należności zaliczane do aktywów jednostki to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe 
o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują 
w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
Do należności długoterminowych zalicza się należności - z wyjątkiem zaliczanych do aktywów 
finansowych oraz dotyczących dostaw i usług – których termin spłaty przypada w okresie dłuższym 
niż rok od dnia bilansowego.
Jeżeli spłata należności następuje ratami, to raty płatne w roku obrotowym po dniu bilansowym oraz 
raty zaległe zalicza się do należności krótkoterminowych, a raty płatne w okresie dłuższym niż rok 
– do należności długoterminowych.

Wycena

Należności długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli kwocie należności 
powiększonej o należne odsetki.
Wartości należności długoterminowych aktualizuje się poprzez dokonanie odpisu aktualizującego 
zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy.
Wyrażone w walutach obcych należności długoterminowe wycenia się w ciągu roku po kursie 
średnim, ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ich powstania, chyba że 
w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs.
Należności długoterminowe w walucie obcej (wraz z odsetkami) na dzień bilansowy przelicza się według 
obowiązującego na ten dzień kursu średniego, ustalonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
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Inwentaryzacja należności długoterminowych

Jednostka przeprowadza na dzień bilansowy inwentaryzację należności długoterminowych 
poprzez uzyskanie od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych należności 
w księgach rachunkowych jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic. Należności 
długoterminowe niepotwierdzone przez kontrahentów inwentaryzuje się drogą porównania danych 
ksiąg rachunkowych z dokumentami źródłowymi i weryfikacji ich realnej wartości.

IV. Inwestycje długoterminowe

Inwestycje jednostki są to aktywa, które nie są użytkowane przez jednostkę w toku podstawowej 
działalności operacyjnej lecz zostały nabyte w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających 
z przyrostu wartości tych aktywów i uzyskania z nich przychodów w formie odsetek, dywidend 
(udziału w zyskach) lub innych pożytków, w tym również w transakcji handlowej.

Inwestycje długoterminowe zaliczane do aktywów trwałych jednostki to takie, które są płatne i 
wymagane lub przeznaczone do zbycia w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego, od 
daty założenia, wystawienia lub nabycia, z wyłączeniem aktywów pieniężnych.

Długoterminowe aktywa finansowe

Pojęcia

Aktywa finansowe jednostki, zaliczane do inwestycji stanowią:

- aktywa pieniężne,

- instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki,

- wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych oraz prawo do wymiany 
instrumentów finansowych z inną jednostką na korzystnych warunkach.

Długoterminowe aktywa finansowe płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w okresie 
dłuższym niż 12 miesięcy, dzielą się na:

- udziały w polskich i zagranicznych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach 
osobowych, spółdzielniach itp.,

- akcje w polskich i zagranicznych spółkach akcyjnych,

- inne papiery wartościowe obejmujące między innymi: certyfikaty inwestycyjne, jednostki 
uczestnictwa w funduszach zamkniętych i mieszanych, prawa do akcji, kwity depozytowe, listy 
zastawne oraz inne papiery wartościowe stanowiące lokatę kapitału,

- udzielone pożyczki,

- inne długoterminowe aktywa finansowe zawierające między innymi: jednostki uczestnictwa 
w otwartych funduszach inwestycyjnych oraz lokaty terminowe.

Długoterminowe aktywa finansowe dotyczą zarówno jednostek powiązanych jak i pozostałych.

Wycena

Długoterminowe aktywa finansowe (udziały lub akcje, papiery wartościowe) wycenia się w cenie 
nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymagalnej zapłaty, tj. 
niespłacone kapitały, powiększone o należne, wymagające zapłaty odsetki, pomniejszone 
o ewentualne odpisy aktualizujące.
Lokaty bankowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi 
odsetkami, skorygowanej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Długoterminowe aktywa finansowe w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień 
bilansowy po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez 
Narodowy Bank Polski (z wyłączeniem udziałów w jednostkach podporządkowanych wycenionych 
metodą praw własności).

Inwentaryzacja długoterminowych aktywów finansowych

Jednostka przeprowadza na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację 
długoterminowych aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub 



116 Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A.

 Rozdział XVI  

przechowywanych przez inne jednostki poprzez uzyskanie od kontrahentów potwierdzeń sald. 
Długoterminowe papiery wartościowe inwentaryzuje się w drodze spisu z natury ich ilości, wyceny 
wartości i uzgodnienia z danymi w księgach rachunkowych.

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

W ramach długoterminowych rozliczeń międzyokresowych jednostka ustala:
1. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
2. inne rozliczenia międzyokresowe.

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

Pojęcia

W związku z przejściowymi różnicami między wykazaną w księgach rachunkowych wartością 
aktywów i pasywów a ich wartością podatkową oraz stratą możliwą do odliczenia w przyszłości 
jednostka tworzy rezerwy i ustala aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, którego 
jest podatnikiem.

Do obliczania ujemnych różnic przejściowych jednostka stosuje wymienione poniżej wzory 
zestawień.

Tabela 1 
Zestawienie ujemnych różnic przejściowych między wartością księgową aktywów a ich wartością 
podatkową (wartość księgowa < wartość podatkowa)

Lp. Pozycja aktywów Wartość księgowa Wartość podatkowa Różnice przejściowe ujemne (4–3)

1 2 3 4 5

Razem

Tabela 2 
Zestawienie ujemnych różnic przejściowych między wartością księgową pasywów a ich wartością 
podatkową (wartość księgowa > wartość podatkowa)

Lp. Pozycja aktywów Wartość księgowa Wartość podatkowa Różnice przejściowe ujemne (3–4)

1 2 3 4 5

Razem

Wycena

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wycenia się w wartości nominalnej.

Inwentaryzacja aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego są inwentaryzowane poprzez uzgodnienie 
salda konta 643-3 „Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego” z wykonanym przez 
jednostkę wyliczeniem aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

2. Inne rozliczenia międzyokresowe

Pojęcia

Jednostka dokonuje czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych 
okresów sprawozdawczych. Do aktywów trwałych zalicza się rozliczenia międzyokresowe 
kosztów rozliczane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Podejmując decyzję 
w sprawie rozliczeń w czasie poniesionych kosztów dotyczących przyszłych okresów, jednostka 
ocenia możliwość wykazania danej pozycji kosztów w aktywach w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 12 
ustawy.

Przy takiej ocenie jednostka zwraca uwagę na to, czy:

- koszty powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, o wiarygodnie określonej wartości w przyszłych 
okresach, przyniosą korzyści ekonomiczne,

- przyszłe korzyści będą kontrolowane przez jednostkę.
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Wycena

Inne rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wartości nominalnej, ustalonej przez jednostkę na 
podstawie poniesionych wydatków. 

Inwentaryzacja czynnych rozliczeń międzyokresowych

Inwentaryzację czynnych rozliczeń międzyokresowych przeprowadza się na zasadzie porównania 
salda konta 641 „RMK Czynne – Operacyjne ” i 642 „ RMK Czynne – Finansowe” ( analitycznie salda 
dotyczące okresów powyżej 12 miesięcy) kosztów z odpowiednimi dokumentami, potwierdzającymi 
podejmowane decyzje w sprawie rozliczeń międzyokresowych kosztów.

B. Aktywa obrotowe

Jednostka zalicza do aktywów obrotowych tę część aktywów jednostki, które w przypadku:

- aktywów rzeczowych, o których mowa w pkt 19 – są przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 
12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego dla danej 
działalności, jeżeli trwa on dłużej niż 12 miesięcy, 

- aktywów finansowych, o których mowa w pkt 24 ustawy – są płatne i wymagalne lub przeznaczone 
do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich założenia, wystawienia lub 
nabycia, albo stanowią aktywa pieniężne, 

- należności krótkoterminowych – obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług oraz całość 
lub część należności z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego,

- rozliczeń międzyokresowych – trwają nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego.

I. Zapasy

Zapasy są to rzeczowe aktywa obrotowe, do których zalicza się:

- materiały nabyte w celu zużycia na potrzeby własne,

- wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty gotowe (wyroby i usługi) zdatne do 
sprzedaży lub w toku produkcji oraz półprodukty,

- towary nabyte w celu odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym.

Zapasy wchodzące w skład rzeczowych aktywów obrotowych jednostki są przeznaczone do zbycia 
lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego 
trwającego w jednostce dłużej niż 12 miesięcy.

1. Materiały

Pojęcia

Materiałami są rzeczowe składniki aktywów obrotowych nabyte w celu zużycia na własne 
potrzeby.

Jednostka dzieli zużyte materiały na następujące grupy:

- materiały podstawowe, które są zużywane w procesie produkcyjnym i wchodzą w skład 
wyrobów gotowych,

- materiały pomocnicze przeznaczone na cele ogólne, np. środki czystości, materiały biurowe,

- energia elektryczna, cieplna itp.,

- paliwo (benzyna, olej napędowy, koks, węgiel, drewno),

- części zapasowe maszyn i urządzeń,

- opakowania niezaliczane do opakowań podstawowych,

- odpady, będące resztkami materiałów, lub materiały, które uległy uszkodzeniu.
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Wycena

Wycena przychodu materiałów
W ciągu roku obrotowego materiały wycenia się według ceny zakupu.

Wycena rozchodu materiałów
Wartość rozchodu zapasów, w tym zużycia i sprzedaży, ustala się: 

- przyjmując, że rozchód materiałów wycenia się kolejno po cenach (kosztach) tych składników, 
które jednostka najwcześniej nabyła, zasada – „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” (FIFO),

Wycena materiałów na dzień bilansowy
Stosowane do wyceny materiałów ceny zakupu nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych 
składników.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostka ustala odpisy aktualizujące wartość zapasów, w 
związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto. Zalicza się je 
do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Inwentaryzacja materiałów
Na ostatni dzień każdego roku obrotowego jednostka przeprowadza inwentaryzację materiałów 
drogą spisu ich wartości z natury, wycenę tych ilości oraz uzgodnienia wartości spisu z saldami kont 
ksiąg pomocniczych do konta 310 „Materiały” oraz wyjaśnia i rozlicza ewentualne różnice.

2. Półprodukty i produkty w toku

Pojęcia

Półprodukty są to wyroby otrzymane z zakończonych faz produkcji przeznaczone do dalszego 
przerobu lub montażu na wyroby gotowe, zaś produkty w toku to produkcja niezakończona, która 
znajduje się w trakcie procesu produkcji.

Wycena

Jednostka wycenia półprodukty i produkty w toku:

- według kosztów wytworzenia.

Produkty w toku, które nie są przeznaczone do sprzedaży lub na rzecz środków trwałych w 
budowie, o przewidywanym czasie wykonania do 3 miesięcy wycenia się:

- w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia,

Wycenione wartości półproduktów i produktów w toku na dzień bilansowy nie mogą być wyższe 
od cen sprzedaży netto tych składników aktywów.
W przypadku obniżenia wartości półproduktów i produktów w toku jednostka dokonuje odpisów 
aktualizujących ich wartość do wartości cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania. Odpisy 
aktualizujące wartość półproduktów i produktów zalicza się do kosztów wytworzenia sprzedanych 
produktów.

Przychody z wykonania niezakończonej usługi o okresie realizacji dłuższym niż sześć miesięcy 
ustala się na dzień bilansowy proporcjonalnie do stopnia jej wykonania w przypadku, gdy usługa ta 
została w istotnym stopniu wykonana na dzień bilansowy. Stopień wykonania usługi jest określany 
na podstawie technicznego obmiaru zaawansowania prac. Kwota przychodów z wykonania 
niezakończonej usługi jest ustalana jako iloczyn łącznej wartości umowy i stopnia jej wykonania. 
Kwota ta nie może być wyższa od kosztów poniesionych na realizację umowy powiększonych 
o odpowiadającą stopniowi wykonania usługi część planowanej marży.

Inwentaryzacja półproduktów i produktów w toku

Inwentaryzację półproduktów i produktów w toku przeprowadza się drogą porównania danych 
ksiąg pomocniczych do konta 500 „Koszt własny usług rozpoczętych” z dokumentami źródłowymi 
i weryfikacji realnej wartości tych składników aktywów.

3. Towary

Pojęcia

Towarami są rzeczowe aktywa obrotowe, nabyte w celu odprzedaży w stanie nieprzetworzonym. 
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Wycena

Wycena przychodu towarów
W ciągu roku obrotowego towary wycenia się według ceny zakupu.

Wycena rozchodu towarów
Wartość rozchodu towarów, w tym zużycia i sprzedaży, ustala się:

- przyjmując, że rozchód towarów wycenia się kolejno po cenach tych składników, które 
jednostka najwcześniej nabyła, zasada „pierwsze weszło – pierwsze wyszło” (FIFO)/

Wycena towarów na dzień bilansowy
Stosowane do wyceny towarów ceny zakupu, nie mogą być wyższe od cen sprzedaży netto tych 
składników.

Nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostka ustala odpisy aktualizujące wartość towarów, 
w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto. Zalicza się 
je do pozostałych kosztów operacyjnych. 

Inwentaryzacja towarów

Na ostatni dzień każdego roku obrotowego jednostka przeprowadza inwentaryzację materiałów drogą 
spisu ich wartości z natury, wyceny tych ilości oraz uzgodnienia wartości spisu z saldami kont ksiąg 
pomocniczych do konta 330 „Towary handlowe” oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

4. Zaliczki na dostawy

Pojęcia

Zaliczki na dostawy dotyczą zakupu materiałów, towarów i usług. Nie traktuje się jako zaliczki na 
dostawy ewentualnych należności z tytułu nadpłat dostawcom towarów i usług. Kwalifikuje się je 
do należności z tytułu dostaw i usług. 

Wycena

Jednostka wycenia zaliczki na dostawy w wartości nominalnej. Udzielone w walucie obcej zaliczki 
na dostawy ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie sprzedaży walut stosowanym przez 
bank, z którego usług korzysta jednostka. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy przelicza się je po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski. Powstałe w związku z tym różnice kursowe odnosi się na pozostałe przychody lub koszty 
finansowe.

Inwentaryzacja zaliczek na dostawy

Jednostka inwentaryzuje udzielone zaliczki drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń 
prawidłowości stanu zaliczek, wykazanych w księgach pomocniczych do konta księgi głównej 202 
„Rozrachunki z dostawcami krajowymi” i 204 „Rozrachunki z dostawcami zagranicznymi” oraz 
wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.

II. Należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe są to należności z tytułu dostaw i usług oraz całość lub część należności 
z innych tytułów niezaliczonych do aktywów finansowych, a które stają się wymagalne w ciągu 12 
miesięcy od dnia bilansowego.

1. Należności z tytułu dostaw i usług

Pojęcia

Należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności, zalicza się do należności 
krótkoterminowych. Jednostka ujmuje w bilansie należności krótkoterminowe z podziałem na 
należności od jednostek powiązanych i od pozostałych jednostek.

Wycena

W trakcie roku jednostka wycenia należności z tytułu dostaw i usług według wartości nominalnej, 
natomiast na dzień bilansowy wycenia je w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności 
w wycenie.
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Należności wyrażone w walutach obcych jednostka przelicza po kursie średnim ustalonym przez 
Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień przeprowadzenia operacji, chyba że w dokumencie 
celnym ustalony został inny kurs. Operacje zapłaty należności w walutach obcych ujmuje się w 
księgach rachunkowych po kursie kupna walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta 
jednostka. Różnice kursowe powstałe na dzień zapłaty należności zalicza się odpowiednio do 
pozostałych przychodów lub kosztów finansowych. 
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostka wycenia należności w walutach obcych po obowiązującym 
na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług

Jednostka aktualizuje wartość należności z tytułu dostaw i usług, zgodnie z art. 35b ust. 
1 ustawy, uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty, poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego, w odniesieniu do:

- należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub stan upadłości – do wysokości 
należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej 
likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,

- należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli 
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego 
– w pełnej wysokości należności,

- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a – według 
oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata należności w umownej kwocie nie jest 
prawdopodobna – w wysokości niepokrytej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,

- należności stanowiącej równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do 
których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych kwot, do czasu ich 
otrzymania lub odpisania,

- należności przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodo-
bieństwa nieściągalności, w przypadku uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub 
strukturą odbiorców – w wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym także ogól-
nego, na nieściągalne należności.

Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów 
operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od rodzaju należności, której dotyczy odpis. 
Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące. Powyższe należności, na które dokonano odpisów w niepełnej wysokości, zalicza się 
odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych.

Inwentaryzacja należności z tytułu dostaw i usług

Jednostka przeprowadza na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację należności 
z tytułu dostaw i usług poprzez uzyskanie od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości sald 
kont analitycznych do konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami krajowymi” i 203 „Rozrachunki 
z odbiorcami zagranicznymi”oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic.
Salda należności, które nie zostały potwierdzone poprzez kontrahentów jednostka inwentaryzuje 
drogą porównania i weryfikacji sald z odpowiednimi dokumentami źródłowymi.

2. Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz 
innych świadczeń

Pojęcia

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych 
świadczeń obejmują w szczególności:

- kwoty należne od budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego z tytułu:

- nadpłat podatków i opłat,

- nadwyżki VAT naliczonego nad należnym, wykazanej w deklaracji podatkowej, VAT 
naliczonego do rozliczenia w następnych okresach,

- nadpłat cła i zabezpieczeń na poczet cła,

- dotacji,
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   - kwoty należne od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu:

- nadpłat ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

- należnych świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych,

Wycena

Jednostka wycenia należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych 
świadczeń w kwocie wymagającej zapłaty.

Inwentaryzacja 

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 
inwentaryzuje się drogą porównania danych na kontach analitycznych księgi głównej 220 
„Rozrachunki z tyt. podatków”, 223 „ Rozrachunki z US z tyt. VAT” , 225 „Rozrachunki z ZUS”, 
226 „ VAT naliczony od umów leasingowych” 228 „ Rozrachunki z Izbą Celną” z dokumentami 
źródłowymi i deklaracjami.

3. Inne należności

Pojęcia

Inne należności obejmują wszystkie należności, nieskierowane na drogę sądową, niezaliczane przez 
jednostkę do należności z tytułu dostaw i usług lub należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, 
ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń.
Są to w szczególności należności z tytułu:

- rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń,

- innych rozrachunków z pracownikami,

- rozrachunków z tytułu niedoborów, szkód i nadwyżek,

- rozrachunków z akcjonariuszami.

Wycena

W trakcie roku jednostka wycenia inne należności w wartości nominalnej, natomiast na dzień 
bilansowy wycenia je w kwocie wymagalnej zapłaty z zachowaniem ostrożności w wycenie.
Należności wyrażone w walutach obcych jednostka przelicza według zasad opisanych przy wycenie 
należności z tytułu dostaw i usług. 
Jednostka aktualizuje wartość innych należności, tak samo jak w przypadku należności z tytułu 
dostaw i usług, zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy. 

Inwentaryzacja innych należności

Jednostka inwentaryzuje inne należności drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń 
prawidłowości sald kont analitycznych, dotyczących tych należności, oraz wyjaśnienia i rozliczenia 
ewentualnych różnic.

Salda należności, które nie zostały potwierdzone przez kontrahentów, jednostka inwentaryzuje 
drogą porównania i weryfikacji sald z odpowiednimi dokumentami źródłowymi.

4. Należności dochodzone na drodze sądowej

Pojęcia

Jednostka zalicza do należności dochodzonych na drodze sądowej wszelkie należności skierowane 
w kraju lub za granicą na drogę postępowania sądowego, co do których nie zapadł prawomocny 
wyrok sądowy do dnia bilansowego.

Wycena

Należności dochodzone na drodze sądowej wycenia się w kwocie zgłoszonej sądowi, bez kosztów 
sądowych. Od roszczeń spornych jednostka dokonuje odpisu aktualizującego na zasadach 
opisanych przy wycenie należności z tytułu dostaw i usług, zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy. 
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Inwentaryzacja należności spornych
Salda należności spornych jednostka inwentaryzuje, drogą porównania i weryfikacji sald z 
odpowiednimi dokumentami źródłowymi przy zachowaniu zasady ostrożności.

III. Inwestycje krótkoterminowe

Inwestycje krótkoterminowe, zaliczane do aktywów obrotowych, to takie, które są płatne i 
wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub od daty ich 
założenia, wystawienia lub nabycia albo stanowią aktywa pieniężne.

1. Krótkoterminowe aktywa finansowe

Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach 
obejmują:

- udziały lub akcje,

- inne papiery wartościowe,

- udzielone pożyczki,

- inne krótkoterminowe aktywa finansowe,

oraz występujące w jednostce:

- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zaliczane do inwestycji krótkoterminowych obejmują:

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych,

- inne środki pieniężne,

- inne aktywa pieniężne.

2.  Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i pozostałych jednostkach

Pojęcia

Jednostka zalicza do krótkotrwałych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych i 
pozostałych jednostkach:

- udziały w polskich i zagranicznych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkach 
osobowych, spółdzielniach itp.,

- akcje w polskich i zagranicznych spółkach akcyjnych,

- inne papiery wartościowe obejmujące między innymi: certyfikaty inwestycyjne, jednostki 
uczestnictwa w funduszach zamkniętych i mieszanych, prawa do akcji, kwity depozytowe, listy 
zastawne oraz inne papiery wartościowe stanowiące lokatę kapitału,

- udzielone pożyczki,

- inne długoterminowe aktywa finansowe zawierające między innymi jednostki uczestnictwa 
otwartych funduszy inwestycyjnych oraz lokaty terminowe,

- przeznaczone do obrotu w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Do aktywów jednostki nie zalicza się akcji lub udziałów własnych nabytych w celu odprzedaży lub 
umorzenia; te korygują kapitał podstawowy w pasywach jednostki.

Wycena

Udziały lub akcje, papiery wartościowe wycenia się w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości.

Udzielone pożyczki jednostka wycenia na dzień bilansowy w kwocie wymaganej zapłaty, tj. 
niespłacone kapitały, powiększone o należne odsetki, pomniejszone o ewentualne odpisy 
aktualizujące.



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 123 

 Rozdział XVI

Lokaty bankowe wycenia się w wartości nominalnej łącznie ze skapitalizowanymi, zarachowanymi 
odsetkami, skorygowanej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.

W przypadku ustania przyczyny, dla której dokonano odpisów aktualizujących wartość inwestycji 
krótkoterminowych, należy przywrócić wartość inwestycji. 

Nabyte w walutach obcych krótkotrwałe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych i pozostałych 
jednostkach wycenia się po kursie średnim ustalonym dla danej walutowych przez Narodowy Bank 
Polski. Nie rzadziej niż na dzień bilansowy udziały i akcje wycenia się (z wyłączeniem udziałów w 
jednostkach podporządkowanych wycenionych metodą praw własności) – po obowiązującym na 
ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.

Inwentaryzacja krótkoterminowych aktywów finansowych w jednostkach powiązanych i pozosta-
łych jednostkach

Jednostka przeprowadza na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację 
krótkoterminowych aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych lub 
przechowywanych przez inne jednostki, poprzez uzyskanie od kontrahentów potwierdzeń sald. 
Krótkoterminowe papiery wartościowe inwentaryzuje się w drodze spisu z natury ich ilości, wyceny 
ich wartości i uzgodnienia z danymi w księgach rachunkowych.

3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

Pojęcia

Jednostka zalicza do aktywów pieniężnych – krajowe środki płatnicze, waluty obce i dewizy oraz 
naliczone odsetki od aktywów finansowych. 

Wycena

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości 
nominalnej.
Lokaty terminowe w banku wycenia się w skorygowanej cenie nabycia.
Na dzień bilansowy środki pieniężne w walutach obcych wycenia się po kursie średnim ustalonym 
dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.

Inwentaryzacja środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych

Jednostka przeprowadza na ostatni dzień każdego roku obrotowego inwentaryzację środków 
pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) w drodze spisu z natury, 
ustalenia ich wartości i porównania z danymi w księgach rachunkowych.
Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych jednostka inwentaryzuje na podstawie 
otrzymanych potwierdzeń z banków.

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Pojęcia

Jednostka dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów zalicza koszty 
dotyczące przyszłych okresów do aktywów jednostki danego okresu sprawozdawczego .
Do krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych zalicza się czynne rozliczenia międzyokresowe 
kosztów dotyczące następującego po dniu bilansowym roku obrotowego.
Do krótkoterminowych czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jednostka zalicza 
w szczególności:

- poniesione koszty remontów środków trwałych,

- opłacone z góry czynsze i dzierżawy,

- prenumeraty pism,

- składki na ubezpieczenia majątkowe,

- koszty energii opłacane z góry za dłuższy okres.

Jednostka w krótkoterminowych rozliczeniach międzyokresowych ujmuje również niefakturowane 
a wykonane i nieodebrane przez zamawiających roboty i usługi, w części odpowiadającej nadwyżce 
poniesionych kosztów ponad poziom wynikający z rozliczenia umowy długoterminowej zgodnie 
z opisem zawartym w punkcie B.I.2.
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Wycena

Rozliczenia międzyokresowe wycenia się w wartości nominalnej. 

Inwentaryzacja krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenia międzyokresowe jednostka inwentaryzuje, drogą porównania i weryfikacji sald kont 
641 „RMK czynne- operacyjne”, 642 „RKM czynne-finansowe”, 840 „Rozliczenia międzyokresowe 
przychodów” z odpowiednimi dokumentami źródłowymi.

METODY WYCENY PASYWÓW
Pasywa (kapitały) jednostki wyrażają źródło finansowania aktywów. Jednostka posiada:

- kapitały własne odzwierciedlające wartość składników aktywów finansowanych przez założycieli 
jednostki, oraz

- kapitały obce, w skład których wchodzą:

- wszelkie zobowiązania, które jednostka ma obowiązek uregulować w określonym terminie,

- zobowiązania szacowane przez jednostkę, których termin wymagalności jeszcze nie zapadł, 
a ostateczna kwota nie jest jeszcze znana (rezerwy),

- zobowiązania wynikające z przyjęcia przez jednostkę aktywów, które przyniosą korzyści 
ekonomiczne w przyszłych latach (rozliczenia międzyokresowe przychodów). 

C. Kapitał własny
Pojęcia

I. Kapitał podstawowy

Wycena

Kapitałem podstawowym w jednostce jest kapitał zakładowy, wyceniany w wartości nominalnej.

Inwentaryzacja kapitału podstawowego

Jednostka przeprowadza inwentaryzację kapitału podstawowego poprzez weryfikację salda konta 
801 „Kapitał podstawowy” z dokumentami źródłowymi (statutem, umową spółki, rejestrem 
sądowym).

II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

Pojęcia

Zadeklarowane, lecz niewniesione wkłady kapitałowe w księgach rachunkowych jednostka ujmuje 
jako należne wkłady na poczet kapitału.

Wycena

Należne wpłaty na kapitał podstawowy wycenia się w wartości nominalnej.

Inwentaryzacja należnych wpłat na kapitał podstawowy
Inwentaryzację należnych wpłat na kapitał podstawowy przeprowadza się drogą porównania 
danych na koncie 251-1 „Rozrachunki kapitałowe z akcjonariuszami z tyt. zmiany własności”, 
251-2 „Rozrachunki kapitałowe z akcjonariuszami z tyt. podwyższenia kapitału” z dokumentami 
źródłowymi (statutem, umową spółki, rejestrem sądowym) i weryfikacji realnej ich wartości.

III. Akcje własne

Pojęcia

Akcje własne wykazywane są w pasywach jednostki w osobnej pozycji kapitału własnego ze znakiem 
ujemnym.

Wycena

Akcje własne wycenia się w cenie nabycia.
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Sprzedaż i umorzenie akcji własnych

W przypadku sprzedaży nabytych akcji własnych, dodatnią różnicę między ceną sprzedaży akcji, 
pomniejszoną o koszty sprzedaży, a ich ceną nabycia jednostka odnosi na kapitał zapasowy, 
natomiast ujemną różnicę należy odnieść na zmniejszenie kapitału zapasowego. W przypadku gdy 
ujemna różnica przewyższa kapitał zapasowy, jednostka ujmuje ją jako stratę z lat ubiegłych i opisuje 
w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym nastąpiła sprzedaż akcji 
własnych.
W  przypadku umorzenia akcji, dodatnią różnicę między wartością nominalną a ceną nabycia 
jednostka odnosi na kapitał zapasowy, natomiast ujemną różnicę ujmuje jako zmniejszenie kapitału 
zapasowego, a pozostałą część ujemnej różnicy, przewyższającą kapitał zapasowy, jako stratę 
z lat ubiegłych i opisuje w informacji dodatkowej w sprawozdaniu finansowym za rok, w którym 
nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego.

IV. Kapitał zapasowy

Pojęcia

Kapitał zapasowy jest tworzony obligatoryjnie, w wysokości co najmniej 8% zysku za dany rok 
obrotowy, dopóki wartość tego kapitału nie osiągnie jednej trzeciej kapitału akcyjnego.
Koszty emisji akcji poniesione przy powstaniu spółki akcyjnej lub podwyższeniu kapitału zakładowego 
zmniejszają kapitał zapasowy spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną 
akcji, a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.
W przypadku likwidacji lub zbycia środków trwałych uprzednio zaktualizowanych na podstawie 
odrębnych przepisów, jednostka przenosi skutki aktualizacji tych środków trwałych z kapitału 
z aktualizacji wyceny na kapitał zapasowy.

Wycena

Jednostka wycenia kapitał zapasowy w wartości nominalnej.

Inwentaryzacja kapitału zapasowego

Inwentaryzację kapitału zapasowego jednostka przeprowadza drogą porównania danych na koncie 
806 „Kapitał zapasowy” z dokumentami źródłowymi i weryfikacji realnej ich wartości.

V. Kapitał z aktualizacji wyceny

Pojęcia

Kapitał z aktualizacji wyceny ujmuje skutki zmian wartości niektórych aktywów i pasywów. Wzrost 
wartości kapitału z aktualizacji wyceny jest przychodem kapitałowym niezrealizowanym. W związku 
z tym nie może być przeznaczony do podziału przez właścicieli.

Zwiększenia kapitału z aktualizacji wyceny występują w związku z:

- aktualizacją wyceny środków trwałych przeprowadzoną na podstawie odrębnych przepisów; na 
kapitał z aktualizacji wyceny odnosi się powstałą na skutek aktualizacji wyceny różnicę wartości 
netto środków trwałych,

- przeszacowaniem inwestycji długoterminowych nie rzadziej niż na dzień bilansowy do poziomu 
ceny rynkowej lub wartości godziwej,

- powstaniem dodatnich różnic kursowych dotyczących inwestycji długoterminowych wyrażonych 
w walutach obcych na dzień wyceny, 

- przeszacowaniem wartości instrumentu finansowego zakwalifikowanego do kapitałów 
własnych,

- naliczeniem aktywów z tytułu podatku odroczonego od operacji ujmowanych na kapitałach 
własnych,

- wyceną aktywów jednostki po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, w związku 
z zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności.

Zmniejszenia kapitału z aktualizacji wyceny następują w wyniku:

- przeksięgowania przyrostu wartości netto wskutek aktualizacji wartości środka trwałego przy 
jego zbyciu,
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- odpisu z tytułu trwałej utraty wartości środka trwałego do kwoty jego aktualizacji,

- odpisu z tytułu utraty wartości inwestycji długoterminowych, uprzednio przeszacowanych do 
poziomu cen rynkowych lub wartości godziwej – do kwoty aktualizacji,

- powstania ujemnych różnic kursowych, dotyczących inwestycji długoterminowych wyrażonych 
w walutach obcych,

- odpisu w kwocie podwyższenia wartości ponad cenę zakupu (nabycia) inwestycji 
długoterminowych, w związku ze zbyciem inwestycji,

- przekwalifikowania inwestycji długoterminowych do krótkoterminowych, odpis w kwocie 
podwyższenia wartości,

- utworzenia rezerwy na podatek dochodowy, rozliczanej z kapitałem własnym,

- utworzenia rezerwy w związku z zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania 
działalności.

Wycena

Kapitał z aktualizacji wyceny w jednostce jest ujmowany w wartości nominalnej.

Inwentaryzacja kapitału z aktualizacji wyceny

Jednostka przeprowadza inwentaryzację kapitału z aktualizacji wyceny drogą porównania danych na 
koncie 807 „Fundusz z aktualizacji wyceny ” z dokumentami źródłowymi.

VI. Pozostałe kapitały rezerwowe

Wycena

Pozostałe kapitały rezerwowe wycenia się w wartości nominalnej.

Inwentaryzacja pozostałych kapitałów rezerwowych

Jednostka przeprowadza inwentaryzację kapitałów rezerwowych drogą porównania danych na 
koncie 808 „Pozostałe kapitały rezerwowe” z dokumentami źródłowymi, tj. stosownymi uchwałami 
wspólników spółki.

VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych

Rozliczenie wyniku finansowego za poprzedni rok obrotowy następuje na podstawie uchwały 
bądź postanowienia o podziale zysku lub pokryciu straty, wydanych przez organ zatwierdzający 
sprawozdanie finansowe. 

Błąd podstawowy
Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok 
obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu podstawowego, 
tzn. takiego, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata 
poprzednie za sporządzone rzetelnie i jasno,, to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego 
błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako „zysk (strata) z lat ubiegłych”.

Wycena

Zysk (stratę) z lat ubiegłych wycenia się w wartości nominalnej.

Inwentaryzacja zysku (straty) z lat ubiegłych

Inwentaryzację zysku (straty) z lat ubiegłych przeprowadza się drogą porównania danych na koncie 
821 „Rozliczenie wyniku finansowego” z dokumentami źródłowymi. 

VIII. Zysk (strata) netto

Jednostka ustala wynik finansowy netto w rachunku zysków i strat – w wariancie kalkulacyjnym.

Wycena

Zysk (stratę) netto wycenia się w wartości nominalnej.
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Inwentaryzacja zysku (straty) netto

Inwentaryzację zysku (straty) netto przeprowadza się drogą porównania danych na koncie 860 
„Wynik finansowy” z dokumentami źródłowymi. 
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 

Pojęcia

Podział lub pokrycie wyniku finansowego netto jednostki następuje po zatwierdzeniu sprawozdania 
finansowego przez organ zatwierdzający. Statut jednostki upoważnia zarząd do wypłaty 
akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, po spełnieniu warunków określonych 
w art. 349 Kodeksu Spółek Handlowych.

Inwentaryzacja odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego

Inwentaryzację odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego przeprowadza się drogą porównania 
danych na koncie 255 „Rozrachunki z tyt. dywidendy” z dokumentami źródłowymi. 

D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

W myśl ustawy o rachunkowości, zobowiązania jednostki to wynikający z przeszłych zdarzeń 
obowiązek wykonania świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie 
już posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki (art. 3 ust. 1 pkt 20 ustawy).

I. Rezerwy na zobowiązania

Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Rezerwy tworzy 
się na:

- pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązania, których kwotę można 
w sposób wiarygodny oszacować, a w szczególności na straty z transakcji gospodarczych w toku, 
w tym z tytułu udzielonych gwarancji, poręczeń, operacji kredytowych, skutków toczącego się 
postępowania sądowego,

- przyszłe zobowiązania spowodowane restrukturyzacją, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 
jednostka jest zobowiązana do jej przeprowadzenia lub zawarła w tej sprawie wiążące umowy, 
a plany restrukturyzacji pozwalają w sposób wiarygodny oszacować wartość tych przyszłych 
zobowiązań.

Jednostka, tworząc rezerwy na zobowiązania, korzysta z wyjaśnień zawartych w MSR 37 „Rezerwy, 
zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”. Według MSR 37, rezerwę należy utworzyć 
wówczas, gdy:

- na jednostce gospodarującej ciąży istniejący prawny obowiązek wynikający ze zdarzeń 
przeszłych,

- prawdopodobne jest, że wypełnienie obowiązku spowoduje konieczność wypływu środków 
uosabiających korzyści ekonomiczne,

- można dokonać wiarygodnego szacunku kwoty tego zobowiązania.

Nie tworzy się rezerw na przewidywane straty z działalności operacyjnej (nie dotyczy to rezerw na 
przewidywane straty z transakcji gospodarczych w toku.

1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Pojęcia

Rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego tworzy się w wysokości kwoty podatku 
dochodowego, wymagającej w przyszłości zapłaty, w związku z wystąpieniem dodatnich różnic 
przejściowych.

Dodatnie różnice przejściowe to różnice, które spowodują w przyszłości zwiększenie podstawy 
obliczenia podatku dochodowego.
Rezerwy na odroczony podatek dochodowy jednostka tworzy zwykle w przypadkach:

- zarachowania przychodów z tytułu odsetek od udzielonych pożyczek; w księgach rachunkowych 
są one wykazywane zgodnie z zasadą memoriału, natomiast podatkowo uwzględnia się je 
w momencie zapłaty,
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- zarachowania odsetek za zwłokę od należności, których to odsetek jeszcze nie otrzymano,

- zarachowania niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych ustalonych przy wycenie do 
bilansu środków pieniężnych, udziałów oraz papierów wartościowych,

- przyspieszenia amortyzacji podatkowej (również w formie wykorzystania ulgi inwestycyjnej lub 
jednorazowego odpisu), gdy środek trwały amortyzuje się przy zastosowaniu wyższej stawki do 
celów podatkowych niż stosowana do celów księgowych,

- bilansowego przeszacowania środków trwałych, przy stosowaniu odpisów amortyzacyjnych do 
celów podatkowych nieuwzględniających przeszacowania.

Do obliczania dodatnich różnic przejściowych jednostka stosuje wymienione poniżej wzory 
zestawień:

Tabela 1 
Zestawienie dodatnich różnic przejściowych między wartością księgową aktywów a ich wartością 
podatkową (wartość księgowa > wartość podatkowa)

Lp. Pozycja aktywów Wartość księgowa Wartość podatkowa Różnice przejściowe ujemne (4–3)

1 2 3 4 5

Razem

Tabela 2
Zestawienie ujemnych różnic przejściowych między wartością księgową pasywów a ich wartością 
podatkową (wartość księgowa < wartość podatkowa)

Lp. Pozycja aktywów Wartość księgowa Wartość podatkowa Różnice przejściowe ujemna (4–3)

1 2 3 4 5

Razem

Wycena

Rezerwę na odroczony podatek dochodowy wycenia się w wartości nominalnej.

Inwentaryzacja rezerwy na odroczony podatek dochodowy

Rezerwa na odroczony podatek dochodowy jest inwentaryzowana poprzez uzgodnienie salda 
konta 842-1 „Rezerwa z tyt. odroczonego podatku” z wykonanym przez jednostkę wyliczeniem 
rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego.

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

Pojęcia

Jednostka tworzy rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne zgodnie z postanowieniami MSR 
19 „Świadczenia pracownicze”.
Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne obejmują rezerwy na wszystkie należne 
pracownikom z mocy prawa, istotne dla wyniku jednostki świadczenia pracownicze, z wyjątkiem 
objętych rezerwą na restrukturyzację. 
MSR 19 wyszczególnia rezerwy na świadczenia po okresie zatrudnienia – świadczenia emerytalne 
i inne świadczenia pracownicze – np. nagrody jubileuszowe.
Rezerwy na przyszłe świadczenia pracownicze obciążają pozostałe koszty operacyjne jednostki. 
Rezerwy takie dzielą się na część przypadającą do wpłaty w następnym roku obrotowym – rezerwy 
krótkoterminowe oraz w latach następnych – rezerwy długoterminowe.

Wycena

Oszacowanie rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne dokonuje się metodą prognozowanych 
uprawnień jednostkowych. Tak ustalona kwota rezerwy jest ujmowana w sprawozdaniu finansowym 
w wartości nominalnej.
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Inwentaryzacja rezerw na świadczenia emerytalne i podobne

Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne są inwentaryzowane poprzez uzgodnienie salda 
konta 842-4 „Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne” z naliczonymi przez jednostkę 
rezerwami z tego tytułu.

3. Pozostałe rezerwy

Pojęcia

Rezerwy na przyszłe zobowiązania

Rezerwy na przyszłe zobowiązania zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów 
operacji finansowych lub strat nadzwyczajnych, zależnie od okoliczności, z którymi przyszłe 
zobowiązania się wiążą.
Powstanie zobowiązania, na które uprzednio utworzono rezerwę, zmniejsza rezerwę.
Niewykorzystane rezerwy, wobec niezrealizowania w całości lub części ryzyka uzasadniającego ich 
utworzenie, zwiększają na dzień, na który okazały się zbędne, odpowiednio, pozostałe przychody 
operacyjne, przychody operacji finansowych lub zyski nadzwyczajne.
Przy tworzeniu rezerw jednostka bierze pod uwagę zdarzenia, które zostaną ujawnione pomiędzy 
dniem bilansowym a dniem rzeczywistego zamknięcia ksiąg rachunkowych i których sumę można 
miarodajnie ustalić. 

Wycena

Pozostałe rezerwy wycenia się w wartości nominalnej.

Inwentaryzacja pozostałych rezerw

Pozostałe rezerwy są inwentaryzowane poprzez uzgodnienie danych na koncie 844-2 „Pozostałe 
rezerwy” z wyliczeniami tych rezerw. 

II. Zobowiązania długoterminowe

Pojęcia

Jednostka zalicza do zobowiązań długoterminowych wszystkie zobowiązania z tytułów 
cywilnoprawnych i publicznoprawnych, których termin płatności przypada później aniżeli w roku 
następującym po dniu bilansowym. Jeżeli zapłata zobowiązań jest rozłożona na raty, to do 
zobowiązań długoterminowych jednostka zalicza tylko tę część zobowiązań, która – zgodnie 
z umową – ma nastąpić po roku obrotowym następującym po dniu bilansowym. 
Jednostka wykazuje odrębnie zobowiązania długoterminowe wobec jednostek powiązanych i wobec 
pozostałych jednostek.

Zobowiązania długoterminowe obejmują zobowiązania z tytułu:

- kredytów i pożyczek,

- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych,

- innych zobowiązań finansowych, w tym zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego,

- innych zobowiązań.

Wycena

Zobowiązania długoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, przy czym zobowiązania 
finansowe, których uregulowanie zgodnie z umową następuje drogą wydania aktywów finansowych 
innych niż środki pieniężne lub wymiany na instrumenty finansowe – według wartości godziwej.
Zobowiązania długoterminowe płatne w walucie obcej wycenia się w trakcie roku obrotowego po 
kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, chyba że w zgłoszeniu 
celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie został ustalony inny kurs.
Operacje zapłaty zobowiązań w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych po kursie 
sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka. Różnice kursowe 
powstałe na dzień zapłaty zobowiązań zalicza się odpowiednio do pozostałych przychodów lub 
kosztów finansowych. 
Na dzień bilansowy koryguje się wartość zobowiązań długoterminowych w walutach obcych 
poprzez przeliczenie po obowiązującym na ten dzień kursie średnim ustalonym poprzez Narodowy 
Bank Polski.
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Inwentaryzacja zobowiązań długoterminowych

Jednostka przeprowadza inwentaryzację zobowiązań długoterminowych drogą porównania danych 
ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników 
pasywów. Na wezwania wierzycieli jednostka potwierdza salda zobowiązań długoterminowych.

III. Zobowiązania krótkoterminowe

Pojęcia

Jednostka wykazuje zobowiązania krótkoterminowe z podziałem na zobowiązania wobec jednostek 
powiązanych i pozostałych jednostek.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności, zalicza się do zobowiązań 
krótkoterminowych. Zobowiązania z innych tytułów cywilnoprawnych i publicznoprawnych 
wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do zobowiązań 
krótkoterminowych.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług obejmują wszystkie zobowiązania związane z zakupem 
towarów i usług służących do działalności gospodarczej jednostki.
W tej pozycji pasywów jednostka wykazuje również:

- przyjęte, lecz niezafakturowane przez dostawców dostawy materiałów i towarów (dostawy 
niefakturowane),

- nadpłaty należności z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania z tytułu dostaw i usług dzieli się na dwie grupy:

- okresie wymagalności do 12 miesięcy,

- okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy.

Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń obejmują w szczególności:

- zobowiązania wobec budżetu państwa i budżetów samorządu terytorialnego z tytułu:

- podatków i opłat,

- nadwyżki VAT należnego nad naliczonym, wykazanej w deklaracji podatkowej,

- cła i zabezpieczeń na poczet cła,

- zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu:

- ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych 
Świadczeń Pracowniczych,

- świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych.

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń oznaczają kwotę niepodjętych wynagrodzeń pracowników 
zatrudnionych w ramach stosunku pracy, pracy nakładczej, na podstawie umowy zlecenia, o dzieło 
lub umowy agencyjnej.

Inne zobowiązania obejmują wszystkie zobowiązania, niezaliczane przez jednostkę do zobowiązań 
z tytułu dostaw i usług, lub należności z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych oraz innych 
świadczeń i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Są to w szczególności zobowiązania wobec:

- pracowników – z innych tytułów niż wynagrodzenia,

- towarzystw ubezpieczeń społecznych,

- właścicieli, udziałowców lub akcjonariuszy,

- dostawców - kaucje gwarancyjne wpłacone z tytułu wykonywanych usług.

W ramach funduszy specjalnych jednostka tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
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Wycena

Zobowiązania krótkoterminowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, tj. łącznie z naliczonymi 
we własnym zakresie odsetkami od zobowiązań przeterminowanych, w przypadku braku oświadczeń 
wierzycieli o nienaliczaniu odsetek.
Zobowiązania wyrażone w walutach obcych jednostka przelicza po kursie średnim ustalonym przez 
Narodowy Bank Polski, obowiązujący na dzień przeprowadzenia operacji, chyba że w dokumencie 
celnym ustalony został inny kurs. Operacje zapłaty zobowiązań w walutach obcych ujmuje się 
w księgach rachunkowych po kursie sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług 
korzysta jednostka. Różnice kursowe powstałe na dzień zapłaty należności zalicza się odpowiednio 
do pozostałych przychodów lub kosztów finansowych. 
Nie rzadziej niż na dzień bilansowy jednostka wycenia zobowiązania w walutach obcych – po 
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank 
Polski.

Fundusze specjalne wycenia się w wartości nominalnej.

Inwentaryzacja zobowiązań krótkoterminowych

Inwentaryzację zobowiązań krótkoterminowych przeprowadza się poprzez porównanie danych 
ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami źródłowymi oraz ustalenia realnej wartości 
tych składników pasywów. Otrzymane od wierzycieli wezwania do uzgodnienia sald zobowiązań 
krótkoterminowych jednostka potwierdza.

IV. Rozliczenia międzyokresowe

Jednostka wykazuje w pasywach rozliczenia międzyokresowe z podziałem na pozycje:

– inne rozliczenia międzyokresowe:

– długoterminowe,

– krótkoterminowe.

1. Inne rozliczenia międzyokresowe

Pojęcia

Jednostka dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do pasywów 
danego okresu sprawozdawczego zalicza koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów.
Do innych rozliczeń międzyokresowych ujawnianych w pasywach jednostki zalicza się:

- bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, czyli koszty, które nie zostały poniesione (chociaż 
wiadomo, że zostaną poniesione w przyszłości), a dotyczą bieżącego okresu oraz

- międzyokresowe rozliczenia przychodów, czyli przychody dotyczące przyszłych okresów.

Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz rozliczenia międzyokresowe przychodów rozliczane 
w okresie dłuższym niż 12 miesięcy są zaliczane do długoterminowych rozliczeń międzyokresowych, 
natomiast rozliczane nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia bilansowego zalicza się do krótkoterminowych 
rozliczeń międzyokresowych. 

2. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów

Jednostka dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych 
zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy, wynikających w szczególności:

1) ze świadczeń wykonanych na rzecz jednostki przez kontrahentów jednostki, a kwotę 
zobowiązania można oszacować w sposób wiarygodny,

2) z obowiązku wykonywania, związanych z bieżącą działalnością, przyszłych świadczeń wobec 
nieznanych osób, których kwotę można oszacować, mimo że data powstania zobowiązania 
nie jest jeszcze znana, w tym z tytułu napraw gwarancyjnych i rękojmi za sprzedane produkty 
długotrwałego użytku.

Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe zmniejszają koszty okresu 
sprawozdawczego, w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały.
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W ramach biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów jednostka rozlicza w szczególności: 

- koszty stanowiące wartość świadczeń wykonanych na rzecz jednostki, których wykonawca 
nie był zobowiązany zafakturować przed dniem bilansowym, ale wartość wykonanych usług 
jednostka może wiarygodnie oszacować (np. rozmowy telefoniczne, energia elektryczna 
i cieplna),

- koszty niewykorzystanych urlopów wraz z pokrywaną przez pracodawców częścią składek na 
ubezpieczenia społeczne,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za okres styczeń–kwiecień (przekazanie 
środków następuje w maju),

- podatki od nieruchomości i środków transportu,

- koszty napraw gwarancyjnych i rękojmi tworzone najczęściej w procencie od wartości 
sprzedaży.

Tworząc bierne rozliczenia międzyokresowe, jednostka uwzględnia zasadę istotności. Nie zalicza 
się do rozliczeń międzyokresowych biernych kosztów zobowiązań z tytułu dostaw i usług, na które 
jednostka nie otrzymała faktur, choć dostawca powinien je wystawić. Tego typu zobowiązania 
zalicza się do dostaw niefakturowanych i wykazuje w bilansie w pozycji zobowiązań z tytułu 
dostaw i usług.

3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów

Jednostka dokonuje rozliczeń międzyokresowych przychodów z zachowaniem zasady ostrożności. 
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmują w szczególności:

- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, 
których wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych,

- środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, 
w tym także środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych, jeżeli – stosownie do innych 
ustaw – nie zwiększają one kapitałów własnych; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych 
przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle 
do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych, lub kosztów prac 
rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł,

- ujemną wartość firmy, o której mowa w art. 33 ust. 4 i art. 44b ust. 11 ustawy, 

- przyjęte nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środki trwałe w budowie, środki 
trwałe, wartości niematerialne i prawne. Kwoty ujęte do rozliczeń międzyokresowych 
zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych 
(umorzeniowych) otrzymanych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych,

- zarachowane, lecz jeszcze niezrealizowane należności, zaliczone w momencie wpłaty do 
pozostałych przychodów operacyjnych:

- należności z tytułu kar, odszkodowań (z wyjątkiem kar o charakterze odsetek lub odszkodowań 
za straty losowe),

- z tytułu zakupu wierzytelności.

- zarachowane, lecz jeszcze niezrealizowane należności, zaliczone w momencie wpłaty do 
zysków nadzwyczajnych, przykładowo należności z tytułu odszkodowań za straty losowe,

- przewidziane do umorzenia zobowiązania objęte postępowaniem naprawczym lub 
układowym,

- kwoty podwyższające należności lub rozliczenia do czasu ich otrzymania lub odpisania,

- kwoty zasądzone do zwrotu na rzecz wierzyciela z tytułu kosztów postępowania sądowego 
i zasądzone kwoty odsetek karnych,

- należności z tytułu zakupu wierzytelności.
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Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty stanowią przychody okresu 
rozliczeniowego, którego dotyczą, pod warunkiem że zostaną zrealizowane cele przewidziane przy 
zaliczaniu poszczególnych kwot.

Wycena

Wycena innych rozliczeń międzyokresowych następuje w wartościach nominalnych.

Inwentaryzacja innych rozliczeń międzyokresowych

Inne rozliczenia międzyokresowe inwentaryzowane są drogą porównania sald kont: 642 „Bierne 
rozliczenia międzyokresowe kosztów” oraz 841-2 „Inne rozliczenia międzyokresowe przychodów” 
z dokumentami źródłowymi, dotyczącymi tych rozliczeń. 

Metody ustalania wyniku finansowego

Elementy wyniku finansowego

Na wynik finansowy netto składają się:

- wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

- wynik operacji finansowych,

- wynik operacji nadzwyczajnych,

- obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem 
jest jednostka, i płatności z nim zrównanych, na podstawie odrębnych przepisów.

Przychody i zyski jednostki to uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo 
zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia 
jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli.

Koszty i straty jednostki to uprawdopodobnienie zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści 
ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo 
zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub 
zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców.

Rachunek zysków i strat

Jednostka ustala wynik finansowy netto w rachunku zysków i strat w wariancie kalkulacyjnym. Do 
końca roku obrotowego 2005 jednostka ustalała wynik finansowy w wariancie porównawczym. W tym 
celu ewidencję kosztów prowadzono w układzie rodzajowym z podziałem na pozycje:

- amortyzacja

- zużycie materiałów i energii

- usługi obce

- podatki i opłaty

- wynagrodzenia

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- pozostałe koszty rodzajowe 

- rozliczenie kosztów.

Sporządzając rachunek zysków i strat w wersji porównawczej za rok 2005, wynik z działalności 
operacyjnej został ustalony po uwzględnieniu w przychodach netto ze sprzedaży zmiany stanu 
produktów ( zwiększenie stanu produktów – wartość dodatnia, zmniejszenie stanu produktów – wartość 
ujemna), a w kosztach działalności operacyjnej – kosztów według układu rodzajowego.
Rachunek zysków i strat w układzie porównawczym został sporządzony po raz ostatni w sprawozdaniu 
finansowym za rok obrotowy 2005.
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Metoda ustalania wyniku z działalności operacyjnej – wersja kalkulacyjna

Pojęcia

Wynik działalności operacyjnej

Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między: 

- przychodami netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, z uwzględnieniem dotacji, 
opustów, rabatów i innych zwiększeń lub zmniejszeń, bez podatku od towarów i usług oraz 

- pozostałymi przychodami operacyjnymi 

a

- wartością sprzedanych produktów, towarów i materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia 
lub cenach nabycia, albo zakupu powiększoną o całość poniesionych od początku roku obrotowego 
kosztów ogólnych (zarządu), sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz 

- pozostałych kosztów operacyjnych (art. 42 ust. 2 ustawy).

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży jednostka osiąga w wyniku zawierania umów sprzedaży. 

Przychody w walutach obcych

Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez 
Narodowy Bank Polski z dnia uzyskania przychodu. Jeżeli przychody wyrażone są w walutach obcych, 
a między dniem ich uzyskania i dniem faktycznego otrzymania występują różne kursy walut, przychody 
te odpowiednio podwyższa się lub obniża o różnice wynikające z zastosowania kursu walut z dnia 
faktycznego otrzymania przychodów, ustalonego przez bank, z którego usług korzystał podatnik.
Jednostka, osiągając przychody ze sprzedaży produktów, towarów lub materiałów, ponosi koszty 
związane z tymi przychodami.

Koszty działalności operacyjnej i ich rozliczenie

Koszty działalności operacyjnej obejmują wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów 
z prowadzonej działalności gospodarczej jednostki.

Jednostka stosuje następujący sposób ewidencji i rozliczania kosztów. Ewidencja kosztów jest 
prowadzona w układzie porównawczym i kalkulacyjnym. Polega na grupowaniu kosztów w układzie 
według rodzajów na kontach zespołu 4, a następnie rozliczaniu kosztów według celów, na kontach 
zespołu 5.
Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym jest prowadzona w Zespole 4 „Koszty według rodzajów 
i ich rozliczenie” z podziałem na pozycje:

- amortyzacja, 

- zużycie materiałów i energii, 

- usługi obce, 

- podatki i opłaty, w tym podatek akcyzowy, 

- wynagrodzenia,

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 

- pozostałe koszty rodzajowe, 

- rozliczenie kosztów.

Ewidencja kosztów w układzie funkcjonalnym jest prowadzona w zespole 5 „Koszty według typów 
działalności i ich rozliczenie”.

Podstawowe typy działalności, w związku z którymi jednostka ponosi koszty, to:

- działalność podstawowa, do której zalicza się: działalność usługową, działalność handlową,

- działalność pomocnicza, zmierzająca do usprawnienia działalności podstawowej, np. roboty i usługi 
wykonywane przez własnych pracowników,
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- działalność ogólna (zarządu) polegająca na kierowaniu jednostką oraz wykonywaniu innych czynności 
dotyczących całokształtu działalności przedsiębiorstwa, np. prace administracyjno-biurowe.

Pozostałe koszty i przychody operacyjne

Pozostałe koszty i przychody operacyjne to koszty i przychody związane pośrednio z działalnością 
jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane:

- ze zbyciem środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych,

- z odpisaniem należności i zobowiązań przedawnionych, umorzonych, nieściągalnych, z wyjątkiem 
należności i zobowiązań o charakterze publicznoprawnym nieobciążających kosztów,

- z utworzeniem i rozwiązaniem rezerw, z wyjątkiem rezerw związanych z operacjami finansowymi,

- z odpisami aktualizującymi wartość aktywów i ich korektami, z wyjątkiem odpisów obciążających 
koszty wytworzenia sprzedanych produktów lub sprzedanych towarów, koszty sprzedaży lub koszty 
finansowe,

- z odszkodowaniami, karami i grzywnami,

- z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także 
środków pieniężnych na inne cele niż nabycie lub wytworzenie środków trwałych w budowie albo 
wartości niematerialnych i prawnych.

Ustalenie wyniku z działalności operacyjnej

Przychód netto ze sprzedaży (produktów, towarów i materiałów)

- koszt wytworzenia sprzedanych (produktów, towarów, materiałów)

- wartość sprzedanych materiałów i towarów według cen zakupu (nabycia)

Zysk lub strata brutto ze sprzedaży

- koszty ogólne (zarządu)

- koszty sprzedaży

Zysk lub strata ze sprzedaży
+ pozostałe przychody operacyjne
– pozostałe koszty operacyjne

Zysk lub strata z działalności operacyjnej

Metoda ustalania zysku (straty) z działalności gospodarczej

Pojęcia

Wynik operacji finansowych jednostki, to różnica między przychodami finansowymi, w szczególności 
z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości 
inwestycji, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności 
z tytułu odsetek, strat ze zbycia inwestycji, aktualizacji wartości inwestycji, nadwyżki ujemnych różnic 
kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, 
wchodzących w skład ceny nabycia towarów lub kosztu wytworzenia produktów, o których mowa 
w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 ustawy.

Przychody finansowe

Przychodami finansowymi w jednostce są między innymi:

- odsetki od lokat wolnych środków na rachunkach bankowych,

- prowizje i odsetki od udzielonych pożyczek,

- odsetki z tytułu zwłoki w regulowaniu należności,

- wielkość rozwiązanych rezerw dotyczących działalności finansowej,

- przychody ze sprzedaży papierów wartościowych,
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- wartość wniesionego aportu według wyceny w umowie spółki,

- dodatnie różnice kursowe od należności,

- ujemne różnice kursowe od zobowiązań,

- przywrócenie utraconej wartości inwestycji,

- wartość umorzonych kredytów i pożyczek,

- zrealizowane przychody finansowe podlegające rozliczeniu w czasie.

Koszty finansowe

Do kosztów finansowych jednostka zalicza w szczególności:

- odsetki i prowizje od zaciągniętych przez jednostkę kredytów,

- odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań,

- utworzenie rezerwy na pewne lub prawdopodobne straty z operacji finansowych,

- raty kosztów finansowych podlegających rozliczeniu w czasie,

- wartość w cenie nabycia sprzedanych udziałów, akcji, papierów, wartościowych oraz koszty 
związane z ich sprzedażą,

- wartość księgową wniesionego aportu,

- ujemne różnice kursowe od należności,

- dodatnie różnice kursowe od zobowiązań,

- odpisy aktualizujące wartość inwestycji,

- odpisy aktualizujące należności z tytułu odsetek lub udzielonych pożyczek.

Ustalenie zysku (straty) z działalności gospodarczej

Zysk lub strata z działalności operacyjnej
+ Przychody finansowe
– Koszty finansowe
Zysk lub strata z działalności gospodarczej

Metoda ustalania zysku (straty) brutto

Pojęcia

Straty i zyski nadzwyczajne

Straty i zyski nadzwyczajne to straty i zyski powstające na skutek zdarzeń trudnych do przewidzenia, 
poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązane z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Pozycje 
nadzwyczajne powstają w wyniku zdarzeń lub sytuacji, które można wyraźnie odróżnić od działalności 
gospodarczej jednostki, co pozwala oczekiwać, iż nie będą się często ani regularnie powtarzać.
Straty nadzwyczajne to zdarzenia lub transakcje, które powodują powstawanie pozycji nadzwyczajnych, 
to np.:

- wywłaszczenie aktywów lub

- katastrofy wynikające z działania sił natury.

Zyski nadzwyczajne stanowią zmniejszenie skutków finansowych z tytułu powstałych strat 
nadzwyczajnych (np. wpływ odszkodowania za straty spowodowane przyczynami losowymi, odpady 
użytkowe przyjęte do magazynu, a odzyskane po zdarzeniach losowych). 

Ustalenie zysku (straty) brutto

Zysk lub strata z działalności gospodarczej 
+ Zyski nadzwyczajne
– Straty nadzwyczajne
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Zysk lub strata brutto

Dane o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe, oraz wartość podatku 
dochodowego od wyniku na operacjach nadzwyczajnych jednostka ujawnia w dodatkowych 
informacjach i objaśnieniach.

Metoda ustalania zysku (straty) netto

Pojęcia

Podatek dochodowy oraz inne obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego

Obowiązkowe obciążenia zysku brutto obejmują podatek dochodowy od osób prawnych oraz inne 
obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego .
Wpływający na wynik finansowy podatek dochodowy za dany okres sprawozdawczy obejmuje:

- część bieżącą,

- część odroczoną.

Wykazywana w rachunku zysków i strat część odroczona stanowi różnicę pomiędzy stanem rezerw 
i aktywów z tytułu podatku odroczonego na koniec i początek okresu sprawozdawczego.

Ustalenie zysku (straty) netto

Zysk lub strata brutto

- Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (podatek dochodowy, inne obowiązkowe obciążenia 
wyniku finansowego)

Zysk lub strata netto

Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO
Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EURO w okresach objętych sprawozdaniem finansowym, 
porównywalnymi danymi finansowymi ustalane przez Narodowy Bank Polski, przedstawiały się 
następująco:

Okres/kurs Kurs średni 
(PLN/EUR)*

Kurs minimalny
(PLN/EUR)

Kurs maksymalny
(PLN/EUR)

Kurs na koniec 
okresu (PLN/EUR)

2005 4,0233 3,8223 4,2756 3,8598

2004 4,4474 4,0518 4,9149 4,0790

2003 4,4474 3,9773 4,7170 4,7170

* kurs średni obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie

Źródło: Archiwum kursów walut NBP

Podstawowe pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w 
przeliczeniu na EURO

Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów obowiązujących na 
ostatni dzień okresu:

- kurs na dzień 31.12.2003 roku wynosił 1 EURO = 4,7170 PLN

(tabela nr 253/A/NBP/2003 z dnia 31.12.2003)

- kurs na dzień 31.12.2004 roku wynosił 1 EURO = 4,0790 PLN

(tabela nr 256/A/NBP/2004 z dnia 31.12.2004 roku)

- kurs na dzień 31.12.2005 roku wynosił 1 EURO = 3,8598 PLN

(tabela nr 252/A/NBP/2005 z dnia 30.12.2005 roku)
Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków pieniężnych 
przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez 
Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie 
sprawozdawczym:
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- kurs średni w 2003 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 4,4474 PLN,

- kurs średni w 2004 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 4,5182 PLN

- kurs średni w 2005 roku obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni 
dzień każdego miesiąca wynosi 1 EURO = 4,0223 PLN

Przeliczenia dokonano zgodnie ze wskazanymi wyżej kursami wymiany poprzez podzielenie wartości 
wyrażonych w tysiącach złotych przez kurs wymiany.
 

2005
(tys. PLN)

2005
(tys. EUR)

2004
(tys. PLN)

2004
(tys. EUR)

2003
(tys. PLN)

2003
(tys. EUR)

Przychody netto ze sprzedaży 
produktów, towarów i materiałów 114 112 28 370 113 471 25 114 104 073 23 401
Wartość sprzedanych towarów 
i materiałów 61 755 15 353 63 873 14 137 44 366 9 976
Koszt wytworzenia sprzedanych 
produktów 29 238 7 269 28 825 6 380 39 181 8 810
Zysk (strata) na działalności 
operacyjnej 4 196 1 043 2 709 600 2 236 503

Zysk (strata) brutto 3 931 977 3 046 674 360 81

Zysk (strata) netto 3 176 790 2 422 536 1 927 433

Aktywa razem 50 665 13 126 45 713 11 207 49 195 10 429
Rzeczowe aktywa trwałe 3 620 938 3 379 828 4 295 910

Zapasy 3 275 848 2 458 603 2 661 564

Należności krótkoterminowe 37 502 9 716 30 024 7 361 37 432 7 936

Zobowiązania krótkoterminowe 25 926 6 717 25 238 6 187 30 753 6 520

Kapitał własny 23 079 5 979 19 737 4 839 17 315 3 671

Kapitał zakładowy 7 050 1 827 6 884 1 688 6 884 1 459
Przepływy pieniężne netto 
z działalności operacyjnej 2 184 543 8 924 1 975 -4 556 -1 025
Przepływy pieniężne netto 
z działalności inwestycyjnej -226 -56 768 170 -823 -185
Przepływy pieniężne netto 
z działalności finansowej -4 622 -1 149 -4 063 -899 2 438 548
Zmiana stanu środków 
pieniężnych -2 664 -662 5 629 1 246 -2 941 -661

Wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących 
przyjętych zasad (polityki) rachunkowości pomiędzy Polskimi Zasadami Rachunkowości (PZR) a MSR 

Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały przygotowane zgodnie z Ustawą o 
rachunkowości. Wynik finansowy oraz niektóre pozycje aktywów i pasywów różniłyby się od wielkości, 
które wykazane byłyby w sprawozdaniach finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi 
Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Inny mógłby być również sposób prezentacji sprawozdań 
finansowych oraz zakres ujawnionych informacji.

Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 roku w sprawie 
zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach 
finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. 2005 nr 209 
poz. 1743) Emitent wskazuje na poniższe tytuły różnic między MSR a PZR: 

- ujawnienie aktywów i pasywów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

2005 (tys. PLN) 2004 (tys. PLN) 2003 (tys. PLN)

środki pieniężne -23 -31 -51
inne należności 
krótkoterminowe -20 - -

fundusze specjalne -43 -31 -51
suma bilansowa -43 -31 -51
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- ujawnianie wartości firmy, powstałej w wyniku połączenia spółek w 2002 roku

2005 (tys. PLN) 2004 (tys. PLN) 2003 (tys. PLN)

wartość firmy -53 -75
wynik lat ubiegłych -53 -75 -97
zysk netto +53 +22 +22
suma bilansowa - -53 -75

- różnice wynikające z wyceny pozycji walutowych wg kursu średniego NBP

2005 (tys. PLN) 2004 (tys. PLN) 2003 (tys. PLN)

środki pieniężne - - -
zobowiązania z tytułu 
dostaw i usług

25 -10 -

należności z tytułu dostaw 
i usług

-15 -105 -

wynik lat ubiegłych -95 - -
zysk netto +55 -95 -
suma bilansowa -15 -105 -

Łączne zestawienie różnic mających wpływ na wartość kapitału własnego i wyniku finansowego netto

2005 (tys. PLN) 2004 (tys. PLN) 2003 (tys. PLN)

Kapitał zakładowy - - -
Kapitał zapasowy - - -
Kapitały rezerwowe - - -
Zysk (strata) z lat ubiegłych -148 -75 -97
Zysk (strata) netto 108 -73 +22
Kapitał własny -40 -148 -75

Wyjaśnienie wskazanych powyżej tytułów różnic pomiędzy PZR i MSR:

- ujawnienie aktywów i pasywów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – środki 
pieniężne na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) oraz inne należności 
krótkoterminowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków Funduszu nie spełniają definicji 
składnika aktywów przedstawionej w punkcie 49 „Założeń koncepcyjnych sporządzania i prezentacji 
sprawozdań finansowych”, dlatego nie mogą być ujawniane w aktywach bilansu sporządzonego 
zgodnie z MSR; jednocześnie Emitent posiada specyficzną pozycję zobowiązań w postaci ZFŚS, 
które w pełni finansuje opisane wyżej aktywa Funduszu; w związku z powyższym środki pieniężne 
ZFŚS oraz należności z tytułu pożyczek udzielonych ze środków Funduszu w bilansie sporządzonym 
zgodnie z MSR powinny zostać pomniejszone o wartość Funduszu;

- ujawnianie wartości firmy, powstałej w wyniku połączenia spółek w 2002 roku – wartość firmy 
powstała w 2002 roku w związku z połączeniem spółek była prezentowana w sprawozdaniach 
finansowych Emitenta; pozycja ta jednakże nie spełnia definicji wartości firmy przedstawionej w MSR 
38 „Wartości niematerialne”; w związku z powyższym w sprawozdaniu finansowym sporządzonym 
zgodnie z MSR pozycja ta powinna obciążyć koszty okresu, w którym połączenie nastąpiło;

- różnice wynikające z wyceny pozycji walutowych wg kursu średniego NBP – w sprawozdaniu 
finansowym i w danych porównywalnych pozycje aktywów i pasywów wyrażone w walutach 
obcych zostały wycenione według kursu średniego NBP obowiązującego na dzień bilansowy; 
zgodnie z punktem 23 MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”, pozycje te na dzień 
bilansowy przelicza się przy zastosowaniu kursu zamknięcia, stanowiącego natychmiastowy kurs 
wymiany na dzień bilansowy; kursem, po którym natychmiastowa wymiana jest możliwa, jest 
kurs kupna (w przypadku aktywów) lub sprzedaży (w przypadku pasywów) wiodącego banku 
Emitenta; w przypadku sporządzania sprawozdania finansowego zgodnie z MSR różnice pomiędzy 
natychmiastowym kursem wymiany i kursem średnim NBP obciążyłyby wynik okresu, w którym 
przeliczenie nastąpiło oraz uległyby odwróceniu w okresie następnym.
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Sprawozdanie finansowe
Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu finansowym wyrażono w tysiącach złotych.

BILANS Nota 2005 2004 2003

1 2 3 4 5

A k t y w a
I. Aktywa trwałe 5 021 5 096 7 392
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 60 124 229
          - wartość firmy - 53 75
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 3 620 3 379 4 295
      3. Należności długoterminowe 3, 8 937 546 -
          3.1. Od jednostek powiązanych - - -
          3.2. Od pozostałych jednostek 937 546 -
      4. Inwestycje długoterminowe 4 - - 1 068
          4.1. Nieruchomości - - -
          4.2. Wartości niematerialne i prawne - - -
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe - - 1 068
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: - - 1 068
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 

wyceniane metodą praw własności - - 1 068
                b) w pozostałych jednostkach - - -
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe - - -
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 404 1 047 1 800
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 404 967 1 575
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe - 80 225
II. Aktywa obrotowe 45 644 40 617 41 803
      1. Zapasy 6 3 275 2 458 2 661
      2. Należności krótkoterminowe 7, 8 37 502 30 024 37 432
          2.1. Od jednostek powiązanych - - 421
          2.2. Od pozostałych jednostek 37 502 30 024 37 011
      3. Inwestycje krótkoterminowe 4 190 7 213 1 255
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 4 190 7 213 1 255
                 a) w jednostkach powiązanych - - 30
                 b) w pozostałych jednostkach - 359 -
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 190 6 854 1 225
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - -
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10 677 922 455
A k t y w a  r a z e m 50 665 45 713 49 195
P a s y w a
I. Kapitał własny 23 079 19 737 17 315
      1. Kapitał zakładowy 12 7 050 6 884 6 884
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - -
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 13 - - -
      4. Kapitał zapasowy 14 15 829 15 829 15 829
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 - - -
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 - - -
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 976 -5 398 -7 325
      8. Zysk (strata) netto 3 176 2 422 1 927
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 17 - - -
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 586 25 976 31 880
      1. Rezerwy na zobowiązania 18 156 78 61
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 109 25 8
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 47 53 53
                 a) długoterminowa 47 53 53
                 b) krótkoterminowa - - -
          1.3. Pozostałe rezerwy - - -
                 a) długoterminowe - - -
                 b) krótkoterminowe - - -



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 141 

 Rozdział XVI

1 2 3 4 5

      2. Zobowiązania długoterminowe 19 487 170 410
          2.1. Wobec jednostek powiązanych - - -
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 487 170 410
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 20 25 926 25 238 30 753
          3.1. Wobec jednostek powiązanych - - 112
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 25 883 25 207 30 590
          3.3. Fundusze specjalne 43 31 51
      4. Rozliczenia międzyokresowe 21 1 017 490 656
          4.1. Ujemna wartość firmy - - -
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 017 490 656
                 a) długoterminowe - - -
                 b) krótkoterminowe 1 017 490 656
P a s y w a  r a z e m 50 665 45 713 49 195

Wartość księgowa 23 079 19 737 17 315
Liczba akcji 7 050 6 884 6 884
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 3,27 2,87 2,52
Rozwodniona liczba akcji 7 050 6 884 6 884
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 3,27 2,87 2,52

POZYCJE POZABILANSOWE  Nota 2005 2004  2003

1. Należności warunkowe 23 - - -
    1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - - -
    1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - - -
2. Zobowiązania warunkowe 23 - 500 400
    2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - 500 400
            - udzielonych gwarancji i poręczeń - 500 400
    2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - - -
3. Inne (z tytułu) - - -
Pozycje pozabilansowe, razem - 500 400

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nota 2005 2004  2003

1 2 3 4 5

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 114 112 113 471 104 073
    - od jednostek powiązanych - - 309
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 40 363 38 618 52 110
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 25 73 749 74 853 51 963
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 90 993 92 698 83 547
   - do jednostek powiązanych - - -
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 29 238 28 825 39 181
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 61 755 63 873 44 366
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 23 119 20 773 20 526
IV. Koszty sprzedaży 26 12 477 11 366 11 026
V. Koszty ogólnego zarządu 26 6 284 6 646 6 459
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 358 2 761 3 041
VII. Pozostałe przychody operacyjne 704 646 677
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 34 26 84
       2. Dotacje - - -
       3. Inne przychody operacyjne 27 670 620 593
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 866 698 1 482
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - -
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 202 437 909
       3. Inne koszty operacyjne 28 664 261 573
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 4 196 2 709 2 236
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1 2 3 4 5

X. Przychody finansowe 29 211 1 014 287
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - -
         - od jednostek powiązanych - - -
     2. Odsetki, w tym: 211 85 81
         - od jednostek powiązanych - 4 -
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 - 929 196
     4. Aktualizacja wartości inwestycji - - -
     5. Inne - - 10
XI. Koszty finansowe 30 476 677 2 163
     1. Odsetki, w tym: 288 465 595
         - dla jednostek powiązanych - - -
     2. Strata ze zbycia inwestycji 31 - - -
     3. Aktualizacja wartości inwestycji - - 1 419
     4. Inne 188 212 149
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 931 3 046 360
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. – XIII.2.) - - -
         1. Zyski nadzwyczajne 32 - - -
         2. Straty nadzwyczajne 33 - - -
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 931 3 046 360
XV. Podatek dochodowy 34 755 624 -1 567
        a) część bieżąca 107 - -
        b) część odroczona 648 624 -1 567
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 35 - - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności 36 - - -
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3 176 2 422 1 927

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 3 176 2 422 1 927
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 6 902 6 884 6 884
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,46 0,35 0,28
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 6 902 6 884 6 884
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 38 0,46 0,35 0,28

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM 2005 2004 2003

1 2 3 4

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 19 891 17 469 15 465
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -154 -154 -
   b) korekty błędów  podstawowych - - -
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do danych 

porównywalnych 19 737 17 315 15 465
      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 884 6 884 6 884
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 166 - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) 166 - -
                     - emisji akcji (wydania udziałów) 166 - -
                b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
                     - umorzenia akcji (udziałów) - - -
         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 050 6 884 6 884
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu - - -
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - - -
      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - - -
          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - - -
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       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 15 829 15 829 15 829
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego - - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - -
                     - z podziału zysku (ustawowo) - - -
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną     

wartość) - - -
                 b) zmniejszenie (z tytułu) - - -
                     - pokrycia straty - - -
           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 829 15 829 15 829
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - - -
           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - -
                  a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                  b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
                      - zbycia środków trwałych - - -
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - -
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - - -
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - -
                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - - -
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 822 -5 244 -7 248
            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 422 2 081 -
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - -154 -
                   b) korekty błędów  podstawowych - - -
            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do 

danych porównywalnych 2 422 1 927 -
                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                       - podziału zysku z lat ubiegłych - - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 2 422 1 927 -
                       - pokrycie straty lat ubiegłych 2 422 1 927 -
            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - -
            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 244 7 325 7 248
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 154 - -
                   b) korekty błędów  podstawowych - - -
            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 

danych porównywalnych 5 398 7 325 7 248
                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - -
                       - podatek od dywidendy - - 77
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 2 422 1 927 -
                       - podziału zysku z lat ubiegłych 2 422 1 927 -
             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 976 5 398 7 325
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 976 -5 398 -7 325
         8. Wynik netto 3 176 2 422 1 927
             a) zysk netto 3 176 2 422 1 927
             b) strata netto - - -
             c) odpisy z zysku - - -
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 079 19 737 17 315
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) 23 079 19 737 17 315
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 2005 2004 2003

1 2 3 4

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia - - -
  I. Zysk (strata) netto 3 176 2 422 1 927
  II. Korekty razem -992 6 502 -6 483
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 

własności - - -
       2. Amortyzacja 1 461 1 365 1 372
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4 - -
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 83 348 379
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 23 -955 -281
       6. Zmiana stanu rezerw 78 17 61
       7. Zmiana stanu zapasów -817 203 1 154
       8. Zmiana stanu należności -7 798 7 529 -14 173
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  

kredytów 4 559 -2 125 5 117
      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 415 120 -1 231
      11. Inne korekty - - 1 119
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 184 8 924 -4 556
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej - - -
  I. Wpływy 530 1 624 1 566
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 43 179 477
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - -
       3. Z aktywów finansowych, w tym: 200 1 445 1 089
           a) w jednostkach powiązanych - 1 330 1 089
               - zbycie aktywów finansowych - 1 330 1 089
               - dywidendy i udziały w zyskach - - -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - -
               - odsetki - - -
               - inne wpływy z aktywów finansowych - - -
           b) w pozostałych jednostkach 200 115 -
               - zbycie aktywów finansowych - - -
               - dywidendy i udziały w zyskach - - -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - -
               - odsetki 200 85 -
               - inne wpływy z aktywów finansowych - 30 -
       4. Inne wpływy inwestycyjne 287 - -
  II. Wydatki 756 856 2 389
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów 

trwałych 756 497 1 859
       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne - - -
       3. Na aktywa finansowe, w tym: - - 530
           a) w jednostkach powiązanych - - 530
               - nabycie aktywów finansowych - - 530
               -  udzielone pożyczki długoterminowe - - -
           b) w pozostałych jednostkach - - -
               - nabycie aktywów finansowych - - -
               -  udzielone pożyczki długoterminowe - - -
       4. Inne wydatki inwestycyjne - 359 -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -226 768 -823
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej - - -
 I. Wpływy 166 - 2 965
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 166 - -
       2. Kredyty i pożyczki - - 2 965
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - -
       4. Inne wpływy finansowe - - -
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1 2 3 4

  II. Wydatki 4 788 4 063 527
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - -
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - -
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku - - -
       4. Spłaty kredytów i pożyczek 4 000 3 321 -
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - -
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - -
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 506 308 148
       8. Odsetki 282 434 379
       9. Inne wydatki finansowe - - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 622 -4 063 2 438
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 664 5 629 -2 941
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 664 5 629 -2 941
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - -
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 854 1 225 4 166
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 190 6 854 1 225
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 344 370 369

Dodatkowe informacje i objaśnienia 
Wszystkie dane zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach wyrażono w tysiącach złotych 
(o ile nie wskazano inaczej).

A. Noty objaśniające

Noty objaśniające do bilansu

Nota 1.1.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 2005 2004 2003

a) koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 45
b) wartość firmy 0 52 74
c) nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 60 72 110

- oprogramowanie komputerowe 60 72 110
d) inne wartości niematerialne i prawne - - -
e) zaliczki na wartości niematerialne i prawne - - -
Wartości niematerialne i prawne razem 60 124 229

Nota 1.2.1.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2005r.

1 2 3 4 5

 

a b c
Wartości 

niematerialne
i prawne, 

razem

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych

wartość firmy

 nabyte koncesje, patenty, 
licencje i podobne wartości, 

w tym:

 programowanie 
komputerowe

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych 
i prawnych na początek 
okresu 536 109 494 494 1 139

b) zwiększenia (z tytułu) - 0 40 40 40
- zakup - - 40 40 40

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 109 5 5 114
- likwidacja - 109 5 5 114
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1 2 3 4 5

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 536 0 529 529 1 065

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu 536 57 422 422 1 015

f) amortyzacja za okres 
(z tytułu) 0 -57 47 47 -10
- odpisy amortyzacyjne/ 

umorzeniowe - 22 51 51 73
- zmniejszenie likwidacja - 79 4 4 83

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec 
okresu 536 - 469 469 1 005

h) odpisy z tytułu trwałej 
utraty wartości na początek 
okresu - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu - - - - -

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 0 0 60 60 60

Nota 1.2.2.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2004r.

 

a b c
Wartości 

niematerialne
 i prawne, 

razem

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych

wartość firmy  nabyte koncesje, patenty, licencje 
i podobne wartości, w tym:

 oprogramowanie 
komputerowe

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu 536 109 628 628 1 273

b) zwiększenia (z tytułu) - 0 73 73 73
- zakup - - 73 73 73

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 207 207 207
- likwidacja - - 207 207 207

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 536 109 494 494 1 139

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu 491 35 518 518 1 044

f) amortyzacja za okres (z 
tytułu) 45 22 -96 -96 -29
- odpisy amortyzacyjne/

umorzeniowe 45 22 111 111 178
- zmniejszenie likwidacja - - 207 207 207

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu 536 57 422 422 1 015

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu - - - - -

j) wartość netto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 0 52 72 72 124
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Nota 1.2.3.

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)) - 2003r.

 

a b c
Wartości 

niematerialne
i prawne, 

razem

koszty 
zakończonych 

prac 
rozwojowych

wartość firmy  nabyte koncesje, patenty, licencje 
i podobne wartości, w tym:

 oprogramowanie 
komputerowe

a) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na początek okresu 536 109 572 572 1 217

b) zwiększenia (z tytułu) 0 0 56 56 56
- zakup - - 56 56 56

c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0
- likwidacja - - - - 0

d) wartość brutto wartości 
niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 536 109 628 628 1 273

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu 223 13 359 359 595

f) amortyzacja za okres 
(z tytułu) 268 22 159 159 449
- odpisy amortyzacyjne/

umorzeniowe 268 22 159 159 449
g) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na koniec okresu 491 35 518 518 1 044
h) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na początek okresu - - - - -
i) odpisy z tytułu trwałej utraty 

wartości na koniec okresu - - - - 0
j) wartość netto wartości 

niematerialnych i prawnych 
na koniec okresu 45 74 110 110 229

Nota 1.3.

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2005 2004 2003

a) własne 60 124 229
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 

umowy leasingu
- - -

Wartości niematerialne i prawne razem 60 124 229

Nota 2.1.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE 2005 2004 2003

a) środki trwałe, w tym: 3 620 3 379 4 184
- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - - -
- budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - - -
- urządzenia techniczne i maszyny 1 325 1 709 1 637
- środki transportu 1 163 574 1 038
- inne środki trwałe 1 132 1 096 1 509

b) środki trwałe w budowie - - 111
c) zaliczki na środki trwałe w budowie - - -
Rzeczowe aktywa trwałe, razem 3 620 3 379 4 295
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Nota 2.2.1.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2005r.

 

grunty 
(w tym 
prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu)

budynki, 
lokale 

i obiekty 
inżynierii 
lądowej 
i wodnej

urządzenia 
techniczne 
i maszyny

środki 
transportu

inne środki 
trwałe

Środki 
trwałe, 
razem

a) wartość brutto środków 
trwałych na początek okresu - - 2 580 1 669 3 537 7 786

b) zwiększenia (z tytułu) - - 591 1 052 192 1 835
- zakup - - 591 1 052 22 1 665
- inne - - - - 170 170

c) zmniejszenia (z tytułu) - - 292 261 2 555
- sprzedaż - - 2 54 - 56
- likwidacja - - 120 207 2 329
- inne - - 170 - - 170

d) wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu - - 2 879 2 460 3 727 9 066

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek okresu - - 871 1 095 2 441 4 407

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - 683 202 154 1 039
 - odpisy amortyzacyjne/

umorzeniowe - - 521 456 411 1 388
   - inne - - 255 - - 255

 - zmniejszenie sprzedaż/
likwidacja - - 93 254 257 604

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu - - 1 554 1 297 2 595 5 446

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu - - - - - -

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu - - 1 325 1 163 1 132 3 620

Nota 2.2.2.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - 2004r.

1 2 3 4 5 6 7

 

grunty 
(w tym 
prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu)

budynki, 
lokale 

i obiekty 
inżynierii 
lądowej 
i wodnej

urządzenia 
techniczne i 

maszyny

środki 
transportu

inne środki 
trwałe

Środki 
trwałe, 
razem

a) wartość brutto środków 
trwałych na początek okresu - - 2 210 1 821 3 579 7 610

b) zwiększenia (z tytułu) - - 379 12 33 424
   - zakup - - 379 12 33 424
   - inne - - - - - -
c) zmniejszenia (z tytułu) - - 9 164 75 248
   - sprzedaż - - - 164 - 164
   - likwidacja - - 9 - 75 84
   - inne - - - - - -
d) wartość brutto środków 

trwałych na koniec okresu - - 2 580 1 669 3 537 7 786
e) skumulowana amortyzacja 

(umorzenie) na początek okresu - - 573 783 2 070 3 426
f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - 298 312 371 981

- odpisy amortyzacyjne/
umorzeniowe - - 300 445 443 1 188

   - inne - - - - - -
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1 2 3 4 5 6 7

   - zmniejszenie sprzedaż/
likwidacja - - 2 133 72 207

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu - - 871 1 095 2 441 4 407

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu - - - - - -

j) wartość netto środków trwałych 
na koniec okresu - - 1 709 574 1 096 3 379

Nota 2.2.3.

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)  - 2003r.

 

grunty 
(w tym 
prawo 

użytkowania 
wieczystego 

gruntu)

budynki, 
lokale 

i obiekty 
inżynierii 
lądowej 
i wodnej

urządzenia 
techniczne i 

maszyny

środki 
transportu

inne środki 
trwałe

Środki 
trwałe, 
razem

a) wartość brutto środków 
trwałych na początek okresu - - 1 628 1 504 3 350 6 482

b) zwiększenia (z tytułu) - - 590 772 256 1 618
- zakup - - 590 772 256 1 618
- inne - - - - - -

c) zmniejszenia (z tytułu) - - 8 455 27 490
- sprzedaż - - 5 327 13 345
- likwidacja - - - - 14 14
- inne - - 3 128 - 131

d) wartość brutto środków 
trwałych na koniec okresu - - 2 210 1 821 3 579 7 610

e) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na początek 
okresu - - 392 807 1 668 2 867

f) amortyzacja za okres (z tytułu) - - 181 -24 403 560
- odpisy amortyzacyjne/
umorzeniowe - - 186 306 430 922
- inne - - - - - -
- zmniejszenie sprzedaż/
likwidacja - - 5 330 27 362

g) skumulowana amortyzacja 
(umorzenie) na koniec okresu - - 573 783 2 070 3 426

h) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na początek okresu - - - - - -

i) odpisy z tytułu trwałej utraty 
wartości na koniec okresu - - - - - -

j) wartość netto środków 
trwałych na koniec okresu - - 1 637 1 038 1 509 4 184

Nota 2.3.

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) 2005 2004 2003

a) własne 2 595 2 894 3 354
b) używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym 

umowy leasingu 1 025 485 830
Środki trwałe bilansowe razem 3 620 3 379 4 184
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Nota 2.4. Środki trwałe wykazywane pozabilansowo – nie występuje

Nota 3.1.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 2005 2004 2003

a) należności od jednostek powiązanych - - -
b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 937 546 -

- kaucje gwarancyjne 937 546 -
Należności długoterminowe netto 937 546 -
c) odpisy aktualizujące wartość należności - - -
Należności długoterminowe brutto 937 546 -

Nota 3.2.

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) 2005 2004 2003

a) stan na początek okresu 546 - -
- kaucje gwarancyjne 546 - -

b) zwiększenia (z tytułu) 391 546 -
- kaucje gwarancyjne 391 546 -

c) zmniejszenia (z tytułu) - - -
d) stan na koniec okresu 937 546 -

Nota 3.3. Zmiana stanu odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych – nie występuje.

Nota 3.4.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2005 2004 2003

a) w walucie polskiej 937 546 -
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - -
Należności długoterminowe, razem 937 546 -

Nota 4.1. Zmiana stanu nieruchomości (wg grup rodzajowych – nie występuje.

Nota 4.2. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) – nie występuje.

Nota 4.3.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2005 2004 2003

a) w jednostkach zależnych - - 1 068
- udziały lub akcje - - 1 068
- dłużne papiery wartościowe - - -
- inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
- udzielone pożyczki - - -
- inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -

b) w jednostkach współzależnych - - -
c) w jednostkach stowarzyszonych - -
d) w znaczącym inwestorze - -
e) w jednostce dominującej - -
f) w pozostałych jednostkach - -
Długoterminowe aktywa finansowe, razem - - 1 068

Nota 4.4. Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wycenianych metodą praw własności – nie 
występuje.

Nota 4.5. Zmiana stanu wartości firmy – jednostki zależne – jednostki współzależne – jednostki stowarzyszone 
– nie występuje.

Nota 4.6. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – jednostki zależne – jednostki współzależne – jednostki 
stowarzyszone – nie występuje.
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Nota 4.7.
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH 

(WG GRUP RODZAJOWYCH) 2005 2004 2003

a) stan na początek okresu - 1 068 2 853
- udziały w jednostkach podporządkowanych - 1 068 2 853

b) zwiększenia (z tytułu) - 528
- zakup udziałów - 500
- przeszacowanie - 28

c) zmniejszenia (z tytułu) - 1 068 2 313
- sprzedaż udziałów 1 068 894
- odpisy aktualizujące - 1 419

d) stan na koniec okresu - - 1 068
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Nota 4.10. Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach – nie występuje.

Nota 4.11.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2005 2004 2003

a) w walucie polskiej - - 806
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - 262
b1. jednostka/waluta    tys./CZK – kurs 0,1400zł - - 1 875
      tys. zł - - 262
pozostałe waluty w tys. zł - - -
Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem - - 1 068

Nota 4.12.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA 
FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) 2005 2004 2003

A. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) - - -
B. Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość 

bilansowa)          
- - -

C. Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość 
bilansowa)

- - -

D. Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) - - 1 068
    a) akcje i udziały (wartość bilansowa): - - 1 068
        - korekty aktualizujące wartość (za okres) - - 1 419
        - wartość na początek okresu - 1 068 2 853
        - wartość według cen nabycia - - 2 487
    b) obligacje (wartość bilansowa): - - -
    c) inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): - - -
Wartość według cen nabycia, razem - - 2 487
Wartość na początek okresu, razem - 1 068 2 853
Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem - - 1 419
Wartość bilansowa, razem - - 1 068

Nota 4.13. Udzielone pożyczki długoterminowe (struktura walutowa) – nie występuje.

Nota 4.14. Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) – nie występuje.

Nota 4.15. Zmiana stanu innych inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) – nie występuje.

Nota 4.16. Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) – nie występuje.

Nota 5.1.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 2005 2004 2003

1 2 3 4

1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym:

967 1 575 -

A. odniesionych na wynik finansowy 967 1 575 -
    - powstania różnic przejściowych 451 720 -
      a) rezerwa na niewykorzystane urlopy 17 19 -
      b) rezerwa na badanie bilansu 5 4 -
      c) ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 16 6 -
      d) rezerwa na naprawy gwarancyjne 9 9 -
      e) rezerwa na premie pracowników 17 38 -
      f) rezerwa na odprawy emerytalne 36 36 -
      g) odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług 196 197 -
      h) odpisy aktualizujące zapasy 26 6 -
      i) odpisy aktualizujące należności 8 270 -
      j) podatek od dywidendy 121 121 -
      k) naliczone odsetki od pożyczki - 14 -
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1 2 3 4

    - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej 516 855 -
B. odniesionych na kapitał własny - - -
C. odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -

2. Zwiększenia 404 967 1 575
A. odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu)
404 451 720

    - postania różnic przejściowych 404 451 720
      a) rezerwa na niewykorzystane urlopy 61 17 19
      b) rezerwa na badanie bilansu 5 5 4
      c) ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 8 16 6
      d) rezerwa na naprawy gwarancyjne 25 9 9
      e) rezerwa na premie pracowników 48 17 38
      f) składki ZUS 18 - -
      g) niewypłacone umowy zlecenie 4 - -
      h) rezerwa na odprawy emerytalne 9 36 36
      i) odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług 189 196 197
      k) odpisy aktualizujące zapasy 35 26 6
      l) odpisy aktualizujące należności 2 8 270
      ł) podatek od dywidendy - 121 121
      m) naliczone odsetki od pożyczki - - 14
B. odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z 

tytułu)
- 516 855

    - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej - 516 855
C. odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi 

(z tytułu)
- - -

D. odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) - - -
E. odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 

różnicami przejściowymi (z tytułu)
- - -

3. Zmniejszenia 967 1 575 0
A. odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami 

przejściowymi (z tytułu)
451 720 -

    - powstania różnic przejściowych 451 720 -
      a) rezerwa na niewykorzystane urlopy 17 19 -
      b) rezerwa na badanie bilansu 5 4 -
      c) ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 16 6 -
      d) rezerwa na naprawy gwarancyjne 9 9 -
      e) rezerwa na premie pracowników 17 38 -
      f) rezerwa na odprawy emerytalne 36 36 -
      g) odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług 196 197 -
      h) odpisy aktualizujące zapasy 26 6 -
      i) odpisy aktualizujące należności 8 270 -
      j) podatek od dywidendy 121 121 -
      k) naliczone odsetki od pożyczki - 14 -
B. odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową  (z 

tytułu)
516 855 -

    - wykorzystania straty podatkowej 516 855 -
C. odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi  

(z tytułu)
- - -

D. odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) - - -
E. odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi 

różnicami przejściowymi ( z tytułu)
- - -

4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu, razem, w tym:

404 967 1 575

A. odniesionych na wynik finansowy 404 967 2 294
    - powstania różnic przejściowych 404 451 720

a) rezerwa na niewykorzystane urlopy 61 17 19
b) rezerwa na badanie bilansu 5 5 4
c) ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 8 16 6
d) rezerwa na naprawy gwarancyjne 25 9 9
e) rezerwa na premie pracowników 48 17 38
f) składki ZUS 18 - -
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1 2 3 4

g) niewypłacone umowy zlecenie 4 - -
h) rezerwa na odprawy emerytalne 9 36 36
i) odpisy aktualizujące należności z tyt. dostaw i usług 189 196 197
j) odpisy aktualizujące zapasy 35 26 6
k) odpisy aktualizujące należności 2 8 270
l) podatek od dywidendy - 121 121
m) naliczone odsetki od pożyczki - - 14

    - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej - 516 855
B. odniesionych na kapitał własny - - -
C. odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -

Nota 5.2.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2005 2004 2003

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - 80 225
    - EBOI - prace projektowe nad programem komputerowym - 71 -
    - zapłacony czynsz do rozliczenia w czasie - 9 225
b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe: - - -
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 0 80 225

Nota 6

ZAPASY 2005 2004 2003

a) materiały 389 597 429
b) półprodukty i produkty w toku 2 019 320 1 796
c) produkty gotowe - - -
d) towary 867 1 541 436
e) zaliczki na dostawy - - -
Zapasy, razem 3 275 2 458 2 661

Nota 7.1.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 2005 2004 2003

a) od jednostek powiązanych - - 421
    - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - - 421
         • do 12 miesięcy - - 421
         • powyżej 12 miesięcy - - -
     - inne - - -
     - dochodzone na drodze sądowej - - -
b) należności od pozostałych jednostek 37 502 30 024 37 011
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 35 711 27 375 33 438
          • do 12 miesięcy 35 711 27 375 33 438
          • powyżej 12 miesięcy - - -

       • z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych 
oraz innych świadczeń

6 12 201

      - inne 1 785 2 637 3 372
      - dochodzone na drodze sądowej - - -
Należności krótkoterminowe netto, razem 37 502 30 024 37 432
c) odpisy aktualizujące wartość należności 1 222 1 295 1 300
Należności krótkoterminowe brutto, razem 38 724 31 319 38 732
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Nota 7.2.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 2005 2004 2003

a) z tytułu dostaw i usług, w tym: - - 421
    - od jednostek zależnych - - 421
    - od jednostek współzależnych - - -
    - od jednostek stowarzyszonych - - -
    - od znaczącego inwestora - - -
    - od jednostki dominującej - - -
b) inne, w tym: - - -
c) dochodzone na drodze sądowej, w tym: - - -
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem - - 421
d) odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych - - -
Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem - - 421

Nota 7.3.

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI 
KRÓTKOTERMINOWYCH 2005 2004 2003

Stan na początek okresu 1 295 1 300 890
a) zwiększenia (z tytułu) 18 330 909
   - odpisów aktualizujących należności 18 330 909
b) zmniejszenia (z tytułu) 91 335 499
   - spłata należności 80 83 499
   - umorzenie wierzytelności 5 - -
   - wykorzystanie odpisów 6 252 -
Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na 
koniec okresu 1 222 1 295 1 300

Nota 7.4.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE  BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) 2005 2004 2003

a) w walucie polskiej 38 670 31 284 38 710
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 54 35 22

b1. jednostka/waluta    tys./EURO 8 2 3
      tys. zł 29 8 14
b2. jednostka/waluta    tys./USD 8 9 2
      tys. zł 25 26 8

pozostałe waluty w tys. zł - 1 -
Należności krótkoterminowe, razem 38 724 31 319 38 732

Nota 7.5.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) – O POZOSTAŁYM OD DNIA 
BILANSOWEGO OKRESIE  SPŁATY: 2005 2004 2003

a) do 1 miesiąca 27 727 21 525 26 288
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 4 367 - -
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy - - -
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku - - -
e) powyżej 1 roku - - -
f) należności przeterminowane 4 839 7 145 8 450
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 36 933 28 670 34 738
g) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 222 1 295 1 300
Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 35 711 27 375 33 438
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Nota 7.6.

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) 
- Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIE SPŁACONE W OKRESIE: 2005 2004 2003

a) do 1 miesiąca 2 754 4 407 3 916
b) powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 118 1 083 1 529
c) powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 11 273 947
d) powyżej 6 miesięcy do 1 roku 734 87 758
e) powyżej 1 roku 1 222 1 295 1 300
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 4 839 7 145 8 450
f) odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, 

przeterminowane 1 222 1 295 1 300
Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 3 617 5 850 7 150

Nota 8

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE I KRÓTKOTERMINOWE PRZETERMINOWANE 
BRUTTO 2005 2004 2003

1. Należności sporne - - -
2. Należności przeterminowane ogółem : 4 850 7 182 8 486
    - z tyt. dostaw i usług 4 839 7 145 8 450
    - pozostałe 11 37 36
3. Należności na które nie utworzono odpisów aktualizujących: 3 628 5 887 7 186
    - z tyt. dostaw i usług 3 617 5 850 7 150
    - pozostałe 11 37 36

Nota 9.1.

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 2005 2004 2003

a) w jednostkach zależnych - - 30
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
     - udzielone pożyczki - - 30
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
b) w jednostkach współzależnych - - -
c) w jednostkach stowarzyszonych - - -
d) w znaczącym inwestorze - - -
e) w jednostce dominującej - - -
f) w pozostałych jednostkach - 359 -
     - udziały lub akcje - - -
     - należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach - - -
     - dłużne papiery wartościowe - - -
     - inne papiery wartościowe (wg rodzaju) - - -
     - udzielone pożyczki - 359 -
     - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) - - -
g) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 190 6 854 1 225
        - środki pieniężne w kasie i na rachunkach 4 190 6 854 1 225
        - inne środki pieniężne - - -
        - inne aktywa pieniężne - - -
Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 4 190 7 213 1 255

Nota 9.2. Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) – nie 
występuje.

Nota 9.3. Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) – nie 
występuje.
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Nota 9.4.

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2005 2004 2003

a) w walucie polskiej - 359 30
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - - -
Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem - 359 30

Nota 9.5.

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) 2005 2004 2003

a) w walucie polskiej 4 189 6 853 1 219
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 1 6

b1. jednostka/waluta    tys./EURO - - 0
      w tys. zł - - 2
b2. jednostka/waluta    tys./USD - - 1
      w tys. zł 1 1 4

pozostałe waluty w tys. zł - - -
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem 4 190 6 854 1 225

Nota 9.6. Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) – nie występuje.

Nota 9.7. Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) – nie występuje.

Nota 10

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2005 2004 2003

a) czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 510 603 455
 - Ubezpieczenia samochodów 82 73 65
 - Ubezpieczenia majątku  inne ubezpieczenia 33 23 24
 - Prenumerata prasy i innych wydawnictw 17 17 8
 - Pozostałe (strategia firmy) 293 188 11
 - Koszty do przychodów przyszłych okresów 44 16 20
 - Czynsz Trans - Ziem 9 216 216
 - Opłaty wstępne leasingowe 29 70 111
 - Prowizja kredytowa 3 - -

b) pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 167 319 -
 - Koszt własny usług długoterminowych 167 319 -

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 677 922 455

Nota 11.1.1.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 31.12.2005

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Seria / 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji

Liczba akcji
(tys. szt.)

Wartość serii 
/ emisji wg 
wartości 

nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

A zwykła na 
okaziciela brak brak 1 500 1 500 aport 23.12.1997 23.12.1997

B
imienne brak

zgoda 
Zarządu na 

zbycie 208 208 gotówka 04.05.1998 1.01.1999

C zwykła na 
okaziciela brak brak 500 500 gotówka 04.05.1998 1.01.1999

D zwykła na 
okaziciela brak brak 1 850 1 850 gotówka 05.10.1998 1.01.1999

E zwykła na 
okaziciela brak brak 450 450 gotówka 19.07.1999 1.01.2000

F zwykła na 
okaziciela brak brak 1 000 1 000 gotówka 04.05.1998 1.01.1999
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

H zwykła na 
okaziciela brak brak 1 377 1 377 gotówka 30.12.2002 1.01.2003

PP01 zwykła na 
okaziciela brak brak 31 31 gotówka 23.11.2005 23.11.2005

PZ01 zwykła na 
okaziciela brak brak 135 135 gotówka 23.11.2005 23.11.2005

Liczba akcji razem 7 050
Kapitał zakładowy, razem 7 050
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł

Nota 11.1.2.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 31.12.2004

Seria / 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji

Liczba akcji
(tys. szt.)

Wartość serii 
/ emisji wg 
wartości 

nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

A zwykła na 
okaziciela brak brak 1 500 1 500 aport 23.12.1997 23.12.1997

B
imienne brak

zgoda 
Zarządu na 

zbycie 208 208 gotówka 04.05.1998 1.01.1999

C zwykła na 
okaziciela brak brak 500 500 gotówka 04.05.1998 1.01.1999

D zwykła na 
okaziciela brak brak 1 850 1 850 gotówka 05.10.1998 1.01.1999

E zwykła na 
okaziciela brak brak 450 450 gotówka 19.07.1999 1.01.2000

F zwykła na 
okaziciela brak brak 1 000 1 000 gotówka 04.05.1998 1.01.1999

H zwykła na 
okaziciela brak brak 1 377 1 377 gotówka 30.12.2002 1.01.2003

Liczba akcji razem 6 884
Kapitał zakładowy, razem 6 884
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł

Nota 11.1.3.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) 31.12.2003

Seria / 
emisja Rodzaj akcji

Rodzaj 
uprzywilejowania 

akcji

Rodzaj 
ograniczenia 

praw do 
akcji

Liczba akcji
(tys. szt.)

Wartość serii 
/ emisji wg 
wartości 

nominalnej

Sposób 
pokrycia 
kapitału

Data 
rejestracji

Prawo do 
dywidendy 
(od daty)

A zwykła na 
okaziciela brak brak 1 500 1 500 aport 23.12.1997 23.12.1997

B imienne
brak

zgoda 
Zarządu 
na zbycie 208 208 gotówka 04.05.1998 1.01.1999

C zwykła na 
okaziciela brak brak 500 500 gotówka 04.05.1998 1.01.1999

D zwykła na 
okaziciela brak brak 1 850 1 850 gotówka 05.10.1998 1.01.1999

E zwykła na 
okaziciela brak brak 450 450 gotówka 19.07.1999 1.01.2000

F zwykła na 
okaziciela brak brak 1 000 1 000 gotówka 04.05.1998 1.01.1999

H zwykła na 
okaziciela brak brak 1 377 1 377 gotówka 30.12.2002 1.01.2003

Liczba akcji razem 6 884
Kapitał zakładowy, razem 6 884
Wartość nominalna jednej akcji = 1 zł

Nota 12. Akcje (udziały) własne –  nie występuje.
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Nota 13. Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych – nie występuje.

Nota 14

KAPITAŁ ZAPASOWY 2005 2004 2003

a) ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 15 829 15 829 15 829
b) utworzony ustawowo - - -
c) utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo 

(minimalną) wartość - - -
d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników - - -
e) inny (wg rodzaju) - - -
Kapitał zapasowy, razem 15 829 15 829 15 829

Nota 15. Kapitał z aktualizacji wyceny – nie występuje.

Nota 16. Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) – nie występuje.

Nota 17. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) – nie występuje.

Nota 18.1.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU 
DOCHODOWEGO 2005 2004 2003

1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek 
okresu, w tym: 25 8 -
a) odniesionej na wynik finansowy: 25 8 -
    - leasingu – wartość bilansowa 1 8 -
    - marży na kontraktach długoterminowych 18 - -
    - odsetki od pożyczki 6 - -
b) odniesionej na kapitał własny - - -
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -

2. Zwiększenia 109 25 8
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic 

przejściowych (z tytułu) 109 25 8
    - leasingu – wartość bilansowa 18 1 8
    - marży na kontraktach długoterminowych 89 18 -
    - odsetki od pożyczki 2 6 -
b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 

(z tytułu) - - -
c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z 

dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) - - -
3. Zmniejszenia 25 8 -

a) odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami 
przejściowymi (z tytułu) 25 8 -

    - leasingu – wartość bilansowa 1 8 -
    - marży na kontraktach długoterminowych 18 - -
    - odsetki od pożyczki 6 - -

b) odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi 
(z tytułu) - - -

c) odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi 
różnicami przejściowymi - - -

4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec 
okresu, razem 109 25 8

a) odniesionej na wynik finansowy 109 25 8
    - leasingu – wartość bilansowa 18 1 8
    - marży na kontraktach długoterminowych 89 18 -
    - odsetki od pożyczki 2 6 -
b) odniesionej na kapitał własny - - -
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy - - -



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 161 

 Rozdział XVI

Nota 18.2.

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA 
EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) 2005 2004 2003

a) stan na początek okresu 53 53 -
   - rezerwa na odprawy emerytalne 53 53 -
b) zwiększenia (z tytułu) 47 53 53
   - rezerwa na odprawy emerytalne 47 53 53
c) wykorzystanie (z tytułu) - - -
d) rozwiązanie (z tytułu) 53 53 -
   - rezerwa na odprawy emerytalne 53 53 -
e) stan na koniec okresu 47 53 53
   - rezerwa na odprawy emerytalne 47 53 53

Nota 18.3. Zmiana stanu krótkoterminowych rezerw na świadczenia emerytalne i podobne (wg tytułów) – nie 
występuje.

Nota 18.4. Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) – nie występuje.

Nota 18.5. Zmiana stanu pozostałych rezerw krótkoterminowych (wg tytułów) – nie występuje.

Nota 19.1.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 2005 2004 2003

a) wobec jednostek zależnych - - -
b) wobec jednostek współzależnych - - -
c) wobec jednostek stowarzyszonych - - -
d) wobec znaczącego inwestora - - -
e) wobec jednostki dominującej - - -
f) wobec pozostałych jednostek 487 170 410
    - kredyty i pożyczki - - -
    - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
    - inne zobowiązania finansowe, w tym: 461 102 410
       - umowy leasingu finansowego 461 102 410
    - inne (wg rodzaju) – kaucje gwarancyjne 26 68 -
Zobowiązania długoterminowe, razem 487 170 410

Nota 19.2.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO 
OKRESIE SPŁATY

2005 2004 2003

a) powyżej 1 roku do 3 lat 487 170 410
b) powyżej 3 do 5 lat - - -
c) powyżej 5 lat - - -
Zobowiązania długoterminowe, razem 487 170 410

Nota 19.3.

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2005 2004 2003

a) w walucie polskiej 487 - -
b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) - 170 410

b1. jednostka/waluta    tys/CHF - 64 132
      tys. zł - 170 410

pozostałe waluty w tys. zł - - -
Zobowiązania długoterminowe, razem 487 170 410
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Nota 19.4. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek oraz zobowiązania długoterminowe 
z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych – nie występuje.

Nota 20.1.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 2005 2004 2003

a) wobec jednostek zależnych - - 112
     - kredyty i pożyczki, w tym: - - -
        - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: - - -
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - - 1
        - do 12 miesięcy - - 1
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - inne - - 111
        - należne wpłaty na objęte udziały - - 111
b) wobec jednostek współzależnych - - -
c) wobec jednostek stowarzyszonych - - -
d) wobec znaczącego inwestora - - -
e) wobec jednostki dominującej - - -
f) wobec pozostałych jednostek 25 883 25 207 30 590
     - kredyty i pożyczki, w tym: - 4 000 7 321
        - długoterminowe w okresie spłaty - - -
     - z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych - - -
     - z tytułu dywidend - - -
     - inne zobowiązania finansowe, w tym: 466 379 379
        - zobowiązania z tyt. leasingu 466 379 379
     - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 22 382 18 872 20 647
        - do 12 miesięcy 22 382 18 872 20 647
        - powyżej 12 miesięcy - - -
     - zaliczki otrzymane na dostawy - - -
     - zobowiązania wekslowe - - -
     - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń 2 859 1 827 2 149
     - z tytułu wynagrodzeń - 2 -
     - inne (wg rodzaju) 176 127 94
        - rozrachunki z pracownikami z tyt. delegacji, ryczałtów i innych wydatków 21 42 39
        - rozrachunki z PZU z tyt. ubezpieczenia pracowników 2 2 2
        - rozrachunki pozostałe (ubezpieczenia ,wadia) 43 6 3
        - rozrachunki z tyt. kaucji gwarancyjnych 110 77 50
g) fundusze specjalne (wg tytułów) 43 31 51
     - ZFŚS 43 31 51
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 25 926 25 238 30 753
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Nota 20.2.

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) 2005 2004 2003

a) w walucie polskiej 24 900 24 370 29 441
b) w walutach obcych  (wg walut i po przeliczeniu na zł) 1 026 868 1 312

b1. jednostka/waluta tys/USD 184 173 100
      tys. zł 599 518 384
b2. jednostka/waluta    tys/EURO 110 86 169
      tys. zł 423 350 816
b3. jednostka/waluta    tys/USD CAD 1 - -
      tys. zł 4 - -
b4. jednostka/waluta    tys/CZK - - 776
      tys. zł - - 112

pozostałe waluty w tys. zł - - -
Zobowiązania krótkoterminowe, razem 25 926 25 238 30 753
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Nota 21.1. Zmiana stanu ujemnej wartości firmy – nie występuje.

Nota 21.2.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE 2005 2004 2003

a) bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 731 393 505
    - długoterminowe (wg tytułów) - - -
    - krótkoterminowe (wg tytułów): 731 393 505
    -  rezerwa na niewykorzystane urlopy 324 230 236
    - rezerwa na badanie bilansu 27 25 23
    - rezerwa na naprawy gwarancyjne 130 48 47
    - rezerwa na premie pracownicze 250 90 199
b) rozliczenia międzyokresowe przychodów 286 97 151
    - długoterminowe (wg tytułów) - - -
    - krótkoterminowe (wg tytułów) 286 97 151
    - opieka serwisowa nad systemami informatycznymi 286 97 151
Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 017 490 656

Nota 22. 

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję: 

Rok 2003:
wartość księgowa 17.315 tys. zł. / liczba akcji 6.884 tys. szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 2,52 zł.

Rok 2004:
wartość księgowa 19.737 tys. zł. / liczba akcji 6.884 tys. szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 2,87 zł.

Rok 2005:
wartość księgowa 23.079 tys. zł. / liczba akcji 7.050 tys. szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 3,27 zł.

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję:

Rok 2003:
wartość księgowa 17.315 tys. zł. / liczba akcji 6.884 tys. szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 2,52 zł.

Rok 2004:
wartość księgowa 19.737 tys. zł. / liczba akcji 6.884 tys. szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 2,87 zł.

Rok 2005:
wartość księgowa 23.079 tys. zł. / liczba akcji 7.050 tys. szt. = wartość księgowa na jedną akcję = 3,27 zł.
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NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH

Nota 23.1. Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) – nie występuje.

Nota 23.2.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIĄZANYCH 
(Z TYTUŁU) 2005 2004 2003

a) udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: - 500 400
     - na rzecz jednostek zależnych - 500 400
     - na rzecz jednostek współzależnych - - -
     - na rzecz jednostek stowarzyszonych - - -
     - na rzecz znaczącego inwestora - - -
     - na rzecz jednostki dominującej - - -
b) pozostałe (z tytułu) - - -
Zobowiązania warunkowe na rzecz jednostek powiązanych, razem - 500 400

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Nota 24.1.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA 
- RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2005 2004 2003

Usługi ( usługi okablowania strukturalnego i usługi programistyczne ) 40 363 38 618 52 110
 - w tym: od jednostek powiązanych - - -
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 40 363 38 618 52 110
 - w tym: od jednostek powiązanych - - -

Nota 24.2.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) 2005 2004 2003

a) kraj 40 363 38 618 52 110
    - w tym: od jednostek powiązanych - - -
b) eksport - - -
    - w tym: od jednostek powiązanych - - -
Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 40 363 38 618 52 110
 - w tym: od jednostek powiązanych - - -

Nota 25.1.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW 
(STRUKTURA RZECZOWA – RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) 2005 2004 2003

 - Towary (sprzęt komputerowy i oprogramowanie) 73 749 74 853 51 963
     - w tym: od jednostek powiązanych - - 309
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 73 749 74 853 51 963
 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 309

Nota 25.2.

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA 
TERYTORIALNA) 2005 2004 2003

a) kraj 73 749 74 853 51 963
    - w tym: od jednostek powiązanych - - 309
b) eksport - - -
    - w tym: od jednostek powiązanych - - -
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 73 749 74 853 51 963
 - w tym: od jednostek powiązanych 0 0 309
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Nota 26

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU 2005 2004 2003

a) amortyzacja 1 461 1 365 1 372
b) zużycie materiałów i energii 18 538 18 671 26 530
c) usługi obce 15 244 12 165 15 732
d) podatki i opłaty 297 254 156
e) wynagrodzenia 8 841 8 303 7 735
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 585 1 648 1 514
g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 030 2 711 2 822
    - podróże służbowe 653 737 639
    - czynsze, ubezpieczenia majątkowe 2 012 1 681 1 712
    - reklama i reprezentacja nielimitowana 205 158 218
    - reklama i reprezentacja limitowana 160 135 253
Koszty według rodzaju, razem 48 996 45 117 55 861
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych 997 -1 720 -805
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) - - -
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -12 477 -11 366 -11 026
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -6 284 -6 646 -6 459
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 238 28 825 39 181

Nota 27

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE 2005 2004 2003

a) rozwiązane rezerwy (z tytułu) 6 - -
    - odpraw emerytalnych 6 - -
b) pozostałe, w tym: 664 620 593
   - pozostałe przychody (refaktury kosztów i inne) 213 272 254
   - zyski nadzwyczajne( odszkodowania powypadkowe) 143 62 117
   - odpisy aktualizujące należności spłacone 80 83 219
   - odpisy aktualizujące zapasy - rozwiązanie 138 - -
   - rozwiązanie rezerwy na premię 90 199 -
   - inne - 4 3
Inne przychody operacyjne, razem 670 620 593

Nota 28

INNE KOSZTY OPERACYJNE 2005 2004 2003

a) utworzone rezerwy (z tytułu) - - 53
    - odpraw emerytalnych - - 53
b) pozostałe, w tym: 664 261 520
   - pozostałe koszty( refaktury kosztów i inne ) 177 107 76
   - rezerwa na premie 250 90 199
   - koszty szkód powypadkowych 138 60 243
   - koszty likwidacji majątku trwałego 99 2 -
   - inne - 2 2
Inne koszty operacyjne, razem 664 261 573

Nota 29.1. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach – nie występuje.

Nota 29.2.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2005 2004 2003

1 2 3 4

a) z tytułu udzielonych pożyczek - 4 -
    - od jednostek powiązanych, w tym: - 4 -
       - od jednostek zależnych - 4 -
       - od jednostek współzależnych - - -
       - od jednostek stowarzyszonych - - -
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1 2 3 4

       - od znaczącego inwestora - - -
       - od jednostki dominującej - - -
    - od pozostałych jednostek - - -
b) pozostałe odsetki 211 81 81
    - od jednostek powiązanych, w tym: - - -
       - od jednostek zależnych - - -
       - od jednostek współzależnych - - -
       - od jednostek stowarzyszonych - - -
       - od znaczącego inwestora - - -
       - od jednostki dominującej - - -
    - od pozostałych jednostek 211 81 81
Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 211 85 81

Nota 29.3.

INNE PRZYCHODY FINANSOWE 2005 2004 2003

a) dodatnie różnice kursowe - - 1
     - zrealizowane - - -25
     - niezrealizowane    - - 26
b) rozwiązane rezerwy (z tytułu) - - -
c) pozostałe, w tym: - - 9
   - inne - - 9
Inne przychody finansowe, razem - - 10

Nota 30.1.

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK 2005 2004 2003

a) od kredytów i pożyczek 157 354 500
    - dla jednostek powiązanych, w tym: - - -
       - dla jednostek zależnych - - -
       - dla jednostek współzależnych - - -
       - dla jednostek stowarzyszonych - - -
       - dla znaczącego inwestora - - -
       - dla jednostki dominującej - - -
    - dla innych jednostek 157 354 500
b) pozostałe odsetki 131 111 95
    - dla jednostek powiązanych, w tym: - - -
       - dla jednostek zależnych - - -
       - dla jednostek współzależnych - - -
       - dla jednostek stowarzyszonych - - -
       - dla znaczącego inwestora - - -
       - dla jednostki dominującej - - -
    - dla innych jednostek 131 111 95
Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 288 465 595

Nota 30.2.

INNE KOSZTY FINANSOWE 2005 2004 2003

a) ujemne różnice kursowe 188 212 -
     - zrealizowane 230 75 -
     - niezrealizowane    -42 137 -
b) utworzone rezerwy (z tytułu) - - -
c) pozostałe, w tym: - - 149
   - koszty organiz. sp. akcyjnej - - 149
Inne koszty finansowe, razem 188 212 149

Nota 31. Wynik na sprzedaży udziałów
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Rok 2004

Udziały Wartość księgowa Sprzedaż Wynik na sprzedaży

Pulsar Elecrtonics Sp. z o.o. 283 487 204
WiedzaNet Sp. z o.o. 378 787 409
Qumak – Sekom Gdańsk 
Sp. z o.o. 145 500 355
Quartex Praha s.r.o. 76 45 -31
podatek od czynności cywilnoprawnych -8
Razem 882 1 819 929

Zapłata za sprzedane udziały – na rachunek bankowy.

Rok 2003

Udziały Wartość księgowa Sprzedaż Wynik na sprzedaży

WiedzaNet Sp. z o.o. 893 1 089 196
Razem 893 1 089 196

Rozliczenie sprzedaży udziałów WiedzaNet Sp. z o.o. z NFI Magna Polonia S.A.:

- umowa z dnia 3 lutego 2003 roku – wpłata na rachunek bankowy 195 tys. zł

- kompensata pożyczki od NFI Magna Polonia S.A. – 356 tys. zł

- kompensata odsetek od pożyczki NFI Magna Polonia S.A. – 33 tys. zł

- 50% podatku od czynności cywilnoprawnych – 5 tys. zł

- zakup udziałów Qumak – Sekom Gdańsk Sp. z o.o. – 500 tys. zł

Nota 32.1. Zyski nadzwyczajne – nie występuje.

Nota 32.2. Straty nadzwyczajne – nie występuje.

Nota 34.1.

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY 2005 2004 2003

1 2 3 4

1. Zysk (strata) brutto 3 931 3 046 360
2. Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania 

podatkiem dochodowym (wg tytułów) - - -
    Kwoty zwiększające  podstawę opodatkowania trwale: 198 165 130
    - odsetki budżetowe - - 2
    - odpisy na PFRON 83 81 78
    - amortyzacja wartości firmy 22 22 22
    - darowizny - 21 18
    - składki nieobowiązkowe - statutowe 29 14 10
    - nieumorzona wartość firmy 31 - -
    - odszkodowanie wypłacone pracownikom - 16 -
    - ujemne różnice kursowe zrealizowane z kompensaty 3 11 -
    - pozostałe koszty NKUP/ kary umowne 30 - -
    Kwoty zwiększające  podstawę opodatkowania przejściowo: 3 498 1 104 2 691
    - odpisy aktualizujące zapasy towarów i materiałów 184 107 -
    - ujemne różnice kursowe z wyceny bilansowej 47 116 80
    - koszty wyceny usług długoterminowych 1 925 365 -
    - odpisy aktualizujące należności 18 330 909
    - rezerwa na premie 250 90 199
    - umowy zlecenie niewypłacone 22 - -
    - składki ZUS 94 - -
    - amortyzacja środków transportu w leasingu 394 - -
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    - koszty badania bilansu 27 - -
    - dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej roku poprzedniego 30 52 26
    - przychody z wyceny usług długoterminowych 462 - -
    - odsetki od pożyczki 45 - 39
    - pozostałe koszty  NKUP - 44 19
   - odpisy aktualizujące udziały - - 1 419
    Kwoty zmniejszające  podstawę opodatkowania : 3 712 2 530 352
    - naliczone odsetki od pożyczki/ należności 11 29 1
    - dodatnie różnice kursowe z wyceny bilansowej 3 30 51
    - rozwiązanie rezerwy na premię 90 199 -
    - przychody z wyceny usług długoterminowych 2 392 462 -
    - rozwiązanie rezerwy na zapasy magazynowe 138 - -
    - rozwiązanie odpisów aktualizujących należności 80 - 219
    - odpisy aktualizujące należności umorzone - umorzone wierzytelności 5 222 -
    - koszty z wyceny usług długoterminowych 365 - -
    - różnice kursowe z wyceny za rok poprzedni 116 86 15
   - spłata części kapitałowej leasingu 506 - -
    - rezerwa na odprawy emerytalne 6 - -
   - odpisy aktualizujące należności uznane za KUP - 83 28
   - odpisy aktualizujące udziały w roku poprzednim - 1 419 -
    - podatek VAT należy - skorygowana deklaracja - - 38
    Odliczenie od dochodu straty podatkowej z lat ubiegłych 2 716 1 784 3 020
3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 199 - -
4. Podatek dochodowy według stawki  19% 228 - -
5. Zwiększenia, odliczenia i obniżki podatku( zapłacony podatek od dywidendy) 121 - -
6. Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, 

w tym: 107 - -
    - wykazany w rachunku zysków i strat 107 - -
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny - - -
    - dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną 

wartość firmy - - -

Nota 34.2.

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY, WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW 
I STRAT

2005 2004 2003

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic 
przejściowych 132 285 -712

 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych - - -
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, 

ulgi podatkowej lub różnicy  przejściowej poprzedniego okresu 516 339 -855
 - zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego 

podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na 
odroczony podatek dochodowy - - -

 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) - - -
Podatek dochodowy odroczony, razem 648 624 -1 567

Nota 34.3. Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w kapitale własnym lub ujętego w wartości firmy lub 
w ujemnej wartości firmy – nie występuje.

Nota 35. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) – nie występuje.

Nota 36. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności – nie występuje.

Nota 37
Sposób podziału zysku za prezentowane lata obrotowe: 

Rok 2005 - zysk netto w kwocie 2 976 432,59 został przeznaczony na pokrycie straty za lata poprzednie, 
a w kwocie 198 966,26 na kapitał zapasowy.
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Rok 2004 - zysk netto w kwocie 2 422 332,11 został przeznaczony na pokrycie straty za lata 
poprzednie.

Rok 2003 - zysk netto w kwocie 1 926 727,17 został przeznaczony na pokrycie straty za lata 
poprzednie.

Nota 38
Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem 
podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku 
netto danego okresu:
Rok 2005: zysk netto 3.175 tys. zł. / średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.902 tys. szt. = zysk na jedną 
akcję zwykłą = 0,46 zł.

Rok 2004: zysk netto 2.422 tys. zł. / średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.884 tys. szt. = zysk na jedną 
akcję zwykłą = 0,35 zł.

Rok 2003: zysk netto 1.927 tys. zł. / średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.884 tys. szt. = zysk na jedną 
akcję zwykłą = 0,28 zł.

Dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia rozwodnionego zysku na jedną akcję zwykłą z 
uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem 
udziału w zysku netto danego okresu:

Rok 2005: zysk netto 3.175 tys. zł. / średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.902 tys. szt. = zysk na jedną 
akcję zwykłą = 0,46 zł.

Rok 2004: zysk netto 2.422 tys. zł. / średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.884 tys. szt. = zysk na jedną 
akcję zwykłą = 0,35 zł.

Rok 2003: zysk netto 1.927 tys. zł. / średnia ważona liczba akcji zwykłych 6.884 tys. szt. = zysk na jedną 
akcję zwykłą = 0,28 zł.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 
(metoda pośrednia) 2005 2004 2003

I. Zysk (strata) netto 3 176 2 422 1 927
II. Korekty razem -992 6 502 -6 483
      1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw 

własności
0 0 0

      2. Amortyzacja 1 461 1 365 1 372
      3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4 0 0
      4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 83 348 379
      5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 23 -955 -281
      6. Zmiana stanu rezerw 78 17 61
      7. Zmiana stanu zapasów -817 203 1 154
      8. Zmiana stanu należności -7 798 7 529 -14 173
      9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i  

kredytów
4 559 -2 125 5 117

     10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 415 120 -1 231
     11. Inne korekty 0 0 1 119
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 184 8 924 -4 556

Inne korekty przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w 2003 roku dotyczą przeszacowania wartości udziałów.

B. Dodatkowe noty objaśniające

Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 
Informacje o instrumentach finansowych:
W latach 2003-2005 w Spółce nie występowały:

- Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

- Aktywa finansowe utrzymywane do okresu wymagalności

- Aktywa finansowe przeznaczone od obrotu.
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Występowały natomiast:

- Pożyczki udzielone spółkom zależnym

- Otrzymane kredyty i pożyczki

- Umowy leasingowe

- Udziały w jednostkach zależnych (aktywa finansowe dostępne do sprzedaży).

Spółka w latach 2003-2005 udzielała spółkom zależnym pożyczek obrotowych na potrzeby bieżące 
spółek.

Wielkość pożyczek, czas trwania, wysokość oprocentowania przedstawia poniższa tabela.

Firma Okres umowy Kwota 
pożyczki Oprocentowanie Kwota 

spłat Data spłaty Odsetki 
zapłacone

WiedzaNet Sp. z o.o.  01.10.2003 
- 31.12.2003 30 6,24% 30 11.02.2004 1

Pulsar Electronics 
Sp. z o.o.

15.04.2004 
- 30.10.2004 95 7,00% 95 23.11.2004 4

WiedzaNet Sp. z o.o.

02.02.2004-
31.12.2005 

(w tym 
2 aneksy 

przedłużające 
umowę)

330

02.02.2004-28.06.2004 
stopa 7,5%,  

29.06.2004-29.06.2005 
stopa 10%,   

30.06.2005-
31.12.2005 stopa 11%

50 02.08.2005 55

60 01.09.2005
50 29.09.2005
14 31.10.2005
36 02.11.2005
60 01.12.2005
60 02.01.2006

01.02.2006 11

Na dzień sporządzenia prospektu wszystkie pożyczki, a także odsetki od tych pożyczek zostały spłacone.

W latach 2003-2005 Spółka korzystała z kredytu obrotowego zaciągniętego w Raiffeisen Bank Polska S.A.
Szczegółowe informacje dotyczące zawieranych umów kredytowych, wielkości wykorzystanego kredytu 
przedstawia nota objaśniająca nr 20. 
W 2003 roku Spółka korzystała także z krótkoterminowej pożyczki do głównego akcjonariusza NFI 
Magna Polonia S.A. w kwocie 4.000 tys. zł.

13 grudnia 2005 roku Spółka podpisała dodatkowo z Raiffeisen Bank Polska S.A. umowę o limit 
kredytowy w wysokości 7.000 tys. zł, zabezpieczoną spływem należności z wybranych kontraktów. 
Termin zakończenia umowy przypada na 30 grudnia 2006.
Przyznany limit w 2005 roku nie był wykorzystywany.

Stan zaangażowania kredytowego i odsetki od kredytu prezentuje poniższa tabela

31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

Raiffeisen Bank Polska S.A.
stan zaciągniętego kredytu 4 000  4 000 -
zapłacone odsetki 336 332 157
NFI Magna Polonia S.A.
stan zaciągniętej pożyczki 3 194 - -
zapłacone odsetki 164 22 -

Przychody i koszty finansowe z tytułu zrealizowanych i niezrealizowanych odsetek dotyczących otrzymanych 
i udzielonych kredytów i pożyczek.
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Odsetki stanowiące koszty
naliczone zrealizowane

2003 2004 2005 2003 2004 2005
Raiffeisen Bank Polska S.A. 336 332 157 336 332 157
NFI Magna Polonia 164 22 - 164 22 -

Odsetki od kredytów bankowych są naliczane i płacone w cyklach miesięcznych.

Odsetki od pożyczki otrzymanej od NFI Magna Polonia S.A. były naliczane i płacone w cyklach 
kwartalnych.

Odsetki stanowiące przychody
naliczone zrealizowane

2003 2004 2005 2003 2004 2005 2006
WiedzaNet sp. z o.o. - 1 - - 1 - -
Pulsar Electronics sp. z o.o. - 4 - - 4 - -
WiedzaNet sp. z o.o. - 29 37 - - 55 11

Odsetki od pożyczek udzielonych przez Spółkę przypadały do zapłaty, zgodnie z postanowieniami 
umowy pożyczki, na zakończenie okresu umowy.
W celu wyceny bilansowej udzielonych pożyczek odsetki były naliczane na koniec każdego okresu 
sprawozdawczego.

W działalności gospodarczej spółka wykorzystuje środki transportu objęte na zasadach leasingu. 
Leasingodawcą jest Raiffeisen Leasing S.A. Umowy są podpisywane na okres trzyletni z prawem wykupu 
środka transportu przez firmę.

Umowy leasingowe na środki transportu 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005

ilość środków transportu w leasingu 22 29 47
Wartość zobowiązań z tytułu leasingu* 1 168 858 1 394
Wartość rat leasingowych rocznie 579 478 630

* wartość zobowiązań wynikająca z umów leasingu, obejmuje zarówno część kapitałową, jak i część odsetkową rat

Spółka w latach 2003-2004 posiadała udziały w następujących spółkach:

- Quartex Praha s.r.o z siedzibą w Pradze (Czechy)

- Qumak-Sekom Gdańsk sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

- Pulsar Electronics sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu

- WiedzaNet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Spółka 
zależna

Cena 
nabycia Sprzedaż

Przeszacowanie 
wartości w 
2003 roku**

Przeszacowanie 
wartości w 
dewizach w 
2003 roku

Stan na 
31.12.2003

Przeszacowanie 
wartości 

udziałów w 
2004 roku

Sprzedaż 
udziałów 
w 2004 

roku

Wynik 
transakcji

Pulsar 
Elecrtonics 
Sp. z o.o.

938 -655 283 487 204

WiedzaNet 
Sp. z o.o. 1 680 -893 -409 378 787 409

Qumak 
– Sekom 
Gdańsk Sp. 
z o.o.

500 -355 145 500 355

Quartex 
Praha s.r.o. 235 27 262 -186* 45 -31

Razem 3 353 -893 -1419 27 1 068 -186 1 819 937
Koszty transakcji (podatek od czynności cywilnoprawnych) -8
Wynik na transakcji 929

* przeszacowanie z tytułu różnic kursowych oraz z tytułu przekazania w umowie sprzedaży zobowiązań z tytułu niewpłaconego kapitału
** przeszacowanie wartości zgodnie z metodą praw własności
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W 2003 roku dokonano przeszacowania wartości spółek zależnych do wysokości posiadanego w nich 
udziału w kapitale. Efektem tego było utworzenie odpisu aktualizującego wartości w wysokości 1.419 
tys. zł.

W 2004 roku udziały we wszystkich spółkach zostały sprzedane. Na powyższych transakcjach 
zrealizowano zysk na poziomie 929 tys. zł.

Szczegółowe informacje dotyczące zwiększeń i zmniejszeń wartości posiadanych udziałów przedstawia 
nota objaśniająca nr 4.

Ryzykiem stopy procentowej obciążone są pożyczki udzielone oraz zobowiązania z tytułu kredytów 
i pożyczek. Nie występuje wcześniej przypadający termin wykupu lub wynikający z umowy termin 
przeszacowania. Nie uznano za celowe obliczanie efektywnej stopy procentowej (nieistotne różnice 
względem stopy nominalnej).

Wartość godziwa zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek nie różni się istotnie od ich wartości 
bilansowych, ponieważ uregulowanie tych zobowiązań może nastąpić jedynie po wartości nominalnej 
powiększonej o naliczone odsetki. Wiarygodne oszacowanie wartości godziwej pożyczek udzielonych 
nie jest możliwe ze względu na brak aktywnego rynku.

Spółka nie stosuje instrumentów finansowych zabezpieczających przed ryzykiem zmian stopy 
procentowej, zmian kursów walutowych lub kredytowym.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 2
Zobowiązania warunkowe.
W latach 2003 i 2004 Spółka poręczała spółce zależnej Qumak-Sekom Gdańsk sp. z o.o. kredyt 
bankowy w wysokości 400 tys. zł (2003 rok – poręczenie wekslowe) i 500 tys. zł (2004 rok – poręczenie 
wekslowe). 
W momencie sprzedaży udziałów w tej spółce poręczenia zostały zlikwidowane.
W 2005 roku Spółka nie posiadała żadnych zobowiązań warunkowych.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 3
Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania 
prawa własności budynków i budowli.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły w Spółce żadne zobowiązania z tego tytułu.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 4
Informacje o działalności zaniechanej.
W latach 2003-2005 nie wystąpiło zaniechanie żadnego rodzaju działalności oraz nie przewiduje się 
zaniechania żadnej działalności w okresie następnym.
 
Dodatkowa nota objaśniająca nr 5
Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby. 
W latach 2003-2005 Spółka nie wytwarzała na własne potrzeby środków trwałych w budowie oraz 
środków trwałych.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 6
Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne.
Nakłady inwestycyjne w latach 2003–2005 miały na celu odtworzenie dotychczasowych poziomów 
aktywów trwałych, a także uzupełnienia zabezpieczenia w sprzęt i środki transportu w związku ze 
zwiększaniem się zatrudnienia.
Szczegółowe dane dotyczące zakupów środków trwałych przedstawia 2 nota objaśniająca.
W latach 2003-2005 Spółka nie ponosiła nakładów związanych z ochroną środowiska. Spółka nie 
planuje dokonywania tego typu nakładów w kolejnych okresach.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 7
Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi.
W latach 2003-2005 nie wystąpiły transakcje z podmiotami powiązanymi dotyczące przeniesienia praw 
i zobowiązań. 
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Należności i zobowiązania handlowe ze spółkami zależnymi (bez pożyczek)

31.12.2003 31.12.2004* 31.12.2005*

Należności od:
Pulsar Electronics sp. z o.o 107 - -
WiedzaNet sp. z o.o 287 - -
Qumak-Sekom Gdańsk sp. z o.o 27 - -
Quartex Praha s.r.o. - - -
Zobowiązania wobec:
Pulsar Electronics sp. z o.o - - -
Qumak-Sekom Gdańsk sp. z o.o. 1 - -

* Qumak – Sekom S.A. na dni bilansowe roku 2004 i 2005 posiadał należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług z wyżej wymienionymi 
spółkami, jednakże nie były już one spółkami powiązanymi z Emitentem. 

Przychody i koszty operacyjne oraz pozostałe operacyjne związane z transakcjami ze spółkami zależnymi

31.12.2003 31.12.2004* 31.12.2005**

Przychody
Pulsar Electronics sp. z o.o 132 301 -
WiedzaNet sp. z o.o 142 14 -
Qumak-Sekom Gdańsk sp. z o.o 174 104 -
Quartex Praha s.r.o. - - -
Koszty
Pulsar Electronics sp. z o.o 75 80 -
WiedzaNet sp. z o.o 231 - -
Qumak-Sekom Gdańsk sp. z o.o. 28 94 -
Quartex Praha s.r.o. 14 24 -

* na dzień bilansowy 2004 roku Qumak – Sekom S.A. sprzedała udziały w spółkach zależnych, są to wielkości przychodów i kosztów 
realizowane w ciągu roku obrotowego 2004, kiedy ww. podmioty były spółkami zależnymi od Emitenta.
** w roku 2005 Qumak – Sekom S.A. realizowała w dalszym ciągu przychody i koszty w wyniku transakcji z ww. podmiotami, jednak  nie 
były już one  spółkami powiązanymi z Emitentem.  

Dodatkowa nota objaśniająca nr 8
Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły wspólne przedsięwzięcia pomiędzy Qumak-Sekom S.A. 
i spółkami zależnymi.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 9
Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe

2005 2004 2003
Razem Razem Razem

Pracownik biurowy 30 30 30
Obsługa 3 4 4
Handlowcy 44 43 45
Inżynierowie 57 49 54
Konsultanci 9 6 7
Programiści 8 10 10

151 142 150

wg stanów na dzień 31 grudnia w poszczególnych latach



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 177 

 Rozdział XVI

Dodatkowa nota objaśniająca nr 10
Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych 
lub należnych, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie 
emitenta

2005 2004 2003

Zarząd
Krzysztof Pyzik 391 389 233
Andrzej Swolkień 264 261 170
Jan Goliński 264 264 156
Paweł Jaguś 264 264 170
Aleksander Plata 265 265 150
Rada Nadzorcza
Jerzy Bujko 75 73 64
Marzena Tomecka 60 58 51
Maciej Kowalczyk 60 28 0
Andrzej Mazurek 0 30 51
Piotr Czyżewski 56 - -

Wyżej wymienione osoby nie pobierały wynagrodzeń za pełnienie funkcji we władzach jednostek zależnych.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 11
Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub 
innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, 
współzależnych i z nim stowarzyszonych osobom zarządzającym i nadzorującym.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły w Spółce tego typu zaliczki, kredyty, pożyczki, gwarancje, 
poręczenia lub inne umowy zobowiązujące do świadczeń na rzecz Spółki jednostek od niego zależnych, 
współzależnych i z nim stowarzyszonych osobom zarządzającym i nadzorującym.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 12
Informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu 
finansowym za bieżący okres.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły tego typu zdarzenia.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 13
Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych 
w sprawozdaniu finansowym.
W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły tego typu zdarzenia.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 14 
Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie 
przejęcia aktywów i pasywów. 
Nie dotyczy.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 15
Sprawozdanie finansowe i dane porównywalne, skorygowane wskaźnikiem inflacji.
Ponieważ w latach objętych sprawozdaniem finansowym oraz danymi porównywalnymi skumulowany 
wskaźnik inflacji nie przekroczył 100% nie są przedstawiane sprawozdania finansowe skorygowane 
wskaźnikiem inflacji.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 16
Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym 
i danych porównywalnych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finanso-
wymi.
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Rok 2005

BILANS
Bilans 
przed 

korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Bilans po 
korektach

1 2 3 4 5

A k t y w a     
I. Aktywa trwałe 5 197 1 -176 5 021
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 60  - 60
          - wartość firmy -  - -
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 620  - 3 620
      3. Należności długoterminowe 937  - 937
          3.1. Od jednostek powiązanych -  - -
          3.2. Od pozostałych jednostek 937  - 937
      4. Inwestycje długoterminowe -  - -
          4.1. Nieruchomości -  - -
          4.2. Wartości niematerialne i prawne -  - -
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe -  - -
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: -  - -
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 

wyceniane metodą praw własności -  - -
                b) w pozostałych jednostkach -  - -
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe -  - -
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 580 1 -176 404
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 580 1 -176 404
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe -  - -
II. Aktywa obrotowe 45 644  - 45 644
      1. Zapasy 3 275  - 3 275
      2. Należności krótkoterminowe 37 502  - 37 502
          2.1. Od jednostek powiązanych -  - -
          2.2. Od pozostałych jednostek 37 502  - 37 502
      3. Inwestycje krótkoterminowe 4 190  - 4 190
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 190  - 4 190
                 a) w jednostkach powiązanych -  - -
                 b) w pozostałych jednostkach -  - -
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 190  - 4 190
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe -  - -
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 677  - 677
A k t y w a  r a z e m 50 841 1 -176 50 665
     
P a s y w a     
I. Kapitał własny 23 079  - 23 079
      1. Kapitał zakładowy 7 050  - 7 050
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -  - -
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -  - -
      4. Kapitał zapasowy 15 829  - 15 829
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny -  - -
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe -  - -
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2 976  - -2 976
      8. Zysk (strata) netto 3 176  - 3 176
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) -  - -
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 762 1 -176 27 586
      1. Rezerwy na zobowiązania 332 1 -176 156
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 286 1 -176 109
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 47  - 47
                 a) długoterminowa 47  - 47
                 b) krótkoterminowa -  - -
          1.3. Pozostałe rezerwy -  - -
                 a) długoterminowe -  - -
                 b) krótkoterminowe -  - -
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1 2 3 4 5

      2. Zobowiązania długoterminowe 487  - 487
          2.1. Wobec jednostek powiązanych -  - -
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 487  - 487
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 25 926  - 25 926
          3.1. Wobec jednostek powiązanych -  - -
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 25 883  - 25 883
          3.3. Fundusze specjalne 43  - 43
      4. Rozliczenia międzyokresowe 1 017  - 1 017
          4.1. Ujemna wartość firmy -  - -
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1 017  - 1 017
                 a) długoterminowe -  - -
                 b) krótkoterminowe 1 017  - 1 017
P a s y w a  r a z e m 50 841 1 -176 50 665

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Rachunek 
zysków 
i strat 
przed 

korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Rachunek 
zysków 

i strat po 
korektach

1 2 3 4 5

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, 
w tym: 114 112  - 114 112

    - od jednostek powiązanych -  - -
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 40 363  - 40 363
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 73 749  - 73 749
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 90 993  - 90 993
   - do jednostek powiązanych -  - -
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 29 238  - 29 238
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 61 755  - 61 755
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 23 119  - 23 119
IV. Koszty sprzedaży 12 477  - 12 477
V. Koszty ogólnego zarządu 6 284  - 6 284
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 4 358  - 4 358
VII. Pozostałe przychody operacyjne 704  - 704
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 34  - 34
       2. Dotacje -  - -
       3. Inne przychody operacyjne 670  - 670
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 866  - 866
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -  - -
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 202  - 202
       3. Inne koszty operacyjne 664  - 664
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 4 196  - 4 196
X. Przychody finansowe 211  - 211
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -  - -
         - od jednostek powiązanych -  - -
     2. Odsetki, w tym: 211  - 211
         - od jednostek powiązanych -  - -
     3. Zysk ze zbycia inwestycji -  - -
     4. Aktualizacja wartości inwestycji -  - -
     5. Inne -  - -
XI. Koszty finansowe 476  - 476
     1. Odsetki, w tym: 288  - 288
         - dla jednostek powiązanych -  - -
     2. Strata ze zbycia inwestycji -  - -
     3. Aktualizacja wartości inwestycji -  - -
     4. Inne 188  - 188
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 931  - 3 931
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -  - -
         1. Zyski nadzwyczajne -  - -
         2. Straty nadzwyczajne -  - -
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XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 931  - 3 931
XV. Podatek dochodowy 755  - 755
        a) część bieżąca 107  - 107
        b) część odroczona 648  - 648
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -  - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności -  - -
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 3 176  - 3 176

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie 
zmian w 
kapitale 
własnym 

przed 
korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Zestawienie 
zmian w 
kapitale 
własnym 

po 
korektach

1 2 3 4 5

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 19 737 2 154 19 891
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - 2 -154 -154
   b) korekty błędów  podstawowych -  - -
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 
danych porównywalnych 19 737  - 19 737
      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 884  - 6 884
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego 166  - 166
                 a) zwiększenia (z tytułu) 166  - 166
                     - emisji akcji (wydania udziałów) 166  - 166
                b) zmniejszenia (z tytułu) -  - -
                     - umorzenia akcji (udziałów) -  - -
         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 050  - 7 050
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu -  - -
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy -  - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) -  - -
          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu -  - -
      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -  - -
          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -  - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) -  - -
          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -  - -
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 15 829  - 15 829
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego -  - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej -  - -
                     - z podziału zysku (ustawowo) -  - -
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 

minimalną wartość) -  - -
                 b) zmniejszenie (z tytułu) -  - -
                     - pokrycia straty -  - -
           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 829  - 15 829
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -  - -
           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -  - -
                  a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                  b) zmniejszenia (z tytułu) -  - -
                      - zbycia środków trwałych -  - -
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -  - -
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -  - -
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -  - -
                   a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) -  - -
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -  - -
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2 976  154 -2 822
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            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 268 2 154 2 422
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -  - -
                   b) korekty błędów  podstawowych -  - -
            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po 

uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 268 2 154 2 422
                   a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                       - podziału zysku z lat ubiegłych -  - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 2 268 2 154 2 422
                       - pokrycie straty lat ubiegłych 2 268 2 154 2 422
            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -  - -
            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 244  - 5 244
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - 2 154 154
                   b) korekty błędów  podstawowych -  - -
            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 

uzgodnieniu do danych porównywalnych 5 244 2 154 5 398
                   a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -  - -
                       - podatek od dywidendy -  - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) 2 268 2 154 2 422
                       - podziału zysku z lat ubiegłych 2 268 2 154 2 422
             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2 976  - 2 976
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2 976  - -2 976
         8. Wynik netto 3 176  - 3 176
             a) zysk netto 3 176  - 3 176
             b) strata netto -  - -
             c) odpisy z zysku -  - -
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 23 079  - 23 079
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału 

zysku (pokrycia straty) 23 079  - 23 079

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych 

przed 
korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych 

po 
korektach

1 2 3 4 5
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - 

metoda pośrednia     
  I. Zysk (strata) netto 3 176  - 3 176
  II. Korekty razem -992  - -992
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 

metodą praw własności -  - -
       2. Amortyzacja 1 461  - 1 461
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 4  - 4
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 83  - 83
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej 23  - 23
       6. Zmiana stanu rezerw 254 1 -176 78
       7. Zmiana stanu zapasów -817  - -817
       8. Zmiana stanu należności -7 798  - -7 798
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i  kredytów 4 559  - 4 559
      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1 239 1 176 1 415
      11. Inne korekty -  - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 2 184  - 2 184
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     
  I. Wpływy 530  - 530
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 43  - 43
       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 

niematerialne i prawne -  - -
       3. Z aktywów finansowych, w tym: 200  - 200
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           a) w jednostkach powiązanych -  - -
               - zbycie aktywów finansowych -  - -
               - dywidendy i udziały w zyskach -  - -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -  - -
               - odsetki -  - -
               - inne wpływy z aktywów finansowych -  - -
           b) w pozostałych jednostkach 200  - 200
               - zbycie aktywów finansowych -  - -
               - dywidendy i udziały w zyskach -  - -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -  - -
               - odsetki 200  - 200
               - inne wpływy z aktywów finansowych -  - -
       4. Inne wpływy inwestycyjne 287  - 287
  II. Wydatki 756  - 756
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 

rzeczowych aktywów trwałych 756  - 756
       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne -  - -
       3. Na aktywa finansowe, w tym: -  - -
           a) w jednostkach powiązanych -  - -
               - nabycie aktywów finansowych -  - -
               -  udzielone pożyczki długoterminowe -  - -
           b) w pozostałych jednostkach -  - -
               - nabycie aktywów finansowych -  - -
               -  udzielone pożyczki długoterminowe -  - -
       4. Inne wydatki inwestycyjne -  - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -226  - -226
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
 I. Wpływy 166  - 166
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 166  - 166
       2. Kredyty i pożyczki -  - -
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych -  - -
       4. Inne wpływy finansowe -  - -
  II. Wydatki 4 788  - 4 788
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -  - -
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -  - -
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu 

podziału zysku -  - -
       4. Spłaty kredytów i pożyczek 4 000  - 4 000
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych -  - -
       6. Z tytulu innych zobowiązań finansowych -  - -
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 506  - 506
       8. Odsetki 282  - 282
       9. Inne wydatki finansowe -  - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 622  - -4 622
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 664  - -2 664
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 664  - -2 664
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -  - -
F. Środki pieniężne na początek okresu 6 854  - 6 854
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 190  - 4 190
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 344  - 344

Objaśnienia do korekt sprawozdania finansowego za rok 2005:
1. Skompensowanie aktywów i rezerwy z tytułu podatku powstałych w wyniku różnic przejściowych 

w wycenie bilansowej leasingu finansowego.
2. Korekta prezentacyjna – wynika ze zmiany polityki rachunkowości dotyczącej tworzenia rezerw na 

odprawy emerytalne oraz niewykorzystane urlopy w latach poprzednich.
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Rok 2004

BILANS
Bilans 
przed 

korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Bilans po 
korektach

1 2 3 4 5

A k t y w a     
I. Aktywa trwałe 5 060 1 36 5 096
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 124  - 124
          - wartość firmy 53  - 53
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 3 379  - 3 379
      3. Należności długoterminowe 546  - 546
          3.1. Od jednostek powiązanych -  - -
          3.2. Od pozostałych jednostek 546  - 546
      4. Inwestycje długoterminowe -  - -
          4.1. Nieruchomości -  - -
          4.2. Wartości niematerialne i prawne -  - -
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe -  - -
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: -  - -
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 

wyceniane metodą praw własności -  - -

                b) w pozostałych jednostkach -  - -
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe -  - -
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 011 1 36 1 047
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 931 1 36 967
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 80  - 80
II. Aktywa obrotowe 40 617  - 40 617
      1. Zapasy 2 458  - 2 458
      2. Należności krótkoterminowe 30 024  - 30 024
          2.1. Od jednostek powiązanych -  - -
          2.2. Od pozostałych jednostek 30 024  - 30 024
      3. Inwestycje krótkoterminowe 7 213  - 7 213
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 7 213  - 7 213
                 a) w jednostkach powiązanych -  - -
                 b) w pozostałych jednostkach 359  - 359
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 854  - 6 854
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe -  - -
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 922  - 922
A k t y w a  r a z e m 45 677 1 36 45 713
P a s y w a     
I. Kapitał własny 19 891 1,2,4 -154 19 737
      1. Kapitał zakładowy 6 884  - 6 884
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) -  - -
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -  - -
      4. Kapitał zapasowy 15 829  - 15 829
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny -  - -
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe -  - -
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -5 244 1,2,4 -154 -5 398
      8. Zysk (strata) netto 2 422  - 2 422
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna) -  - -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 25 786 2,3,4 190 25 976
      1. Rezerwy na zobowiązania 115 2,3 -37 78
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25  - 25
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 90 2,3 -37 53
                 a) długoterminowa - 2 53 53
                 b) krótkoterminowa 90 3 -90 -
          1.3. Pozostałe rezerwy -  - -
                 a) długoterminowe -  - -
                 b) krótkoterminowe -  - -
      2. Zobowiązania długoterminowe 170  - 170
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          2.1. Wobec jednostek powiązanych -  - -
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 170  - 170
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 25 238  - 25 238
          3.1. Wobec jednostek powiązanych -  - -
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 25 207  - 25 207
          3.3. Fundusze specjalne 31  - 31
      4. Rozliczenia międzyokresowe 263 3,4 227 490
          4.1. Ujemna wartośc firmy -  - -
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 263 3,4 227 490
                 a) długoterminowe -  - -
                 b) krótkoterminowe 263 3,4 227 490
P a s y w a  r a z e m 45 677 1 36 45 713

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 

Rachunek 
zysków 
i strat 
przed 

korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Rachunek 
zysków 

i strat po 
korektach

1 2 3 4 5

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w 
tym: 113 471  - 113 471

    - od jednostek powiązanych -  - -
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 38 618  - 38 618
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 74 853  - 74 853
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 92 698  - 92 698
   - do jednostek powiązanych -  - -
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 825  - 28 825
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 63 873  - 63 873
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 20 773  - 20 773
IV. Koszty sprzedaży 11 366  - 11 366
V. Koszty ogólnego zarządu 6 646  - 6 646
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 2 761  - 2 761
VII. Pozostałe przychody operacyjne 646  - 646
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 26  - 26
       2. Dotacje -  - -
       3. Inne przychody operacyjne 620  - 620
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 698  - 698
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -  - -
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 437  - 437
       3. Inne koszty operacyjne 261  - 261
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 709  - 2 709
X. Przychody finansowe 1 014  - 1 014
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: -  - -
         - od jednostek powiązanych -  - -
     2. Odsetki, w tym: 85  - 85
         - od jednostek powiązanych 4  - 4
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 929  - 929
     4. Aktualizacja wartości inwestycji -  - -
     5. Inne -  - -
XI. Koszty finansowe 677  - 677
     1. Odsetki, w tym: 465  - 465
         - dla jednostek powiązanych -  - -
     2. Strata ze zbycia inwestycji -  - -
     3. Aktualizacja wartości inwestycji -  - -
     4. Inne 212  - 212
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 3 046  - 3 046
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -  - -
         1. Zyski nadzwyczajne -  - -
         2. Straty nadzwyczajne -  - -
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XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 3 046  - 3 046
XV. Podatek dochodowy 624  - 624
        a) część bieżąca -  - -
        b) część odroczona 624  - 624
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -  - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności -  - -
XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 2 422  - 2 422

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM   

Zestawienie 
zmiacn w 
kapitale 
własnym 

przed 
korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Zestawienie 
zmian w 
kapitale 

własnym po 
korektach

1 2 3 4 5

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 17 469  - 17 469
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - 1,2,4 -154 -154
   b) korekty błędów  podstawowych -  - -
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 

danych porównywalnych 17 469 1,2,4 -154 17 315
      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 884  - 6 884
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego -  - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                     - emisji akcji (wydania udziałów) -  - -
                b) zmniejszenia (z tytułu) -  - -
                     - umorzenia akcji (udziałów) -  - -
         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 884  - 6 884
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu -  - -
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy -  - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) -  - -
          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu -  - -
      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -  - -
          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych -  - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) -  - -
          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -  - -
       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 15 829  - 15 829
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego -  - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej -  - -
                     - z podziału zysku (ustawowo) -  - -
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 

minimalną wartość) -  - -
                 b) zmniejszenie (z tytułu) -  - -
                     - pokrycia straty -  - -
           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 829  - 15 829
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -  - -
           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -  - -
                  a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                  b) zmniejszenia (z tytułu) -  - -
                      - zbycia środków trwałych -  - -
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -  - -
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -  - -
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych -  - -
                   a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) -  - -
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -  - -



186 Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A.

 Rozdział XVI  

1 2 3 4 5

        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -5 244  - -5 244
            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - 5 2 081 2 081
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - 1,2,4 -154 -154
                   b) korekty błędów  podstawowych -  - -
            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu 

do danych porównywalnych - 6 1 927 1 927
                   a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                       - podziału zysku z lat ubiegłych -  - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) - 6 1 927 1 927
                       - pokrycie straty lat ubiegłych - 6 1 927 1 927
            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu -  - -
            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 5 244 5 2 081 7 325
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości -  - -
                   b) korekty błędów  podstawowych -  - -
            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu 

do danych porównywalnych 5 244 5 2 081 7 325
                   a) zwiększenia (z tytułu) -  - -
                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia -  - -
                       - podatek od dywidendy -  - -
                       ... -  - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) - 6 1 927 1 927
                       - podziału zysku z lat ubiegłych - 6 1 927 1 927
                       - ... -  - -
             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 5 244 1,2,4 154 5 398
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -5 244 1,2,4 -154 -5 398
         8. Wynik netto 2 422  - 2 422
             a) zysk netto 2 422  - 2 422
             b) strata netto -  - -
             c) odpisy z zysku -  - -
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 19 891 1,2,4 -154 19 737
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty) 19 891 1,2,4 -154 19 737

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH   

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych 

przed 
korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych 

po 
korektach

1 2 3 4 5
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda 

pośrednia     
  I. Zysk (strata) netto 2 422  - 2 422
  II. Korekty razem 6 502  - 6 502
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 

metodą praw własności -  - -
       2. Amortyzacja 1 365  - 1 365
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -  - -
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 348  - 348
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -955  - -955
       6. Zmiana stanu rezerw -93 2,3 109 17
       7. Zmiana stanu zapasów 203  - 203
       8. Zmiana stanu należności 7 529  - 7 529
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i  kredytów -2 125  - -2 125
      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 228 1,3,4 -109 119
      11. Inne korekty -  - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) 8 924  - 8 924
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej     
  I. Wpływy 1 624  - 1 624
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 179  - 179
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       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 

i prawne -  - -
       3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 445  - 1 445
           a) w jednostkach powiązanych 1 330  - 1 330
               - zbycie aktywów finansowych 1 330  - 1 330
               - dywidendy i udziały w zyskach -  - -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -  - -
               - odsetki -  - -
               - inne wpływy z aktywów finansowych -  - -
           b) w pozostałych jednostkach 116  - 116
               - zbycie aktywów finansowych -  - -
               - dywidendy i udziały w zyskach -  - -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych -  - -
               - odsetki 85  - 85
               - inne wpływy z aktywów finansowych 30  - 30
       4. Inne wpływy inwestycyjne -  - -
  II. Wydatki 856  - 856
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych 497  - 497
       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 

prawne -  - -
       3. Na aktywa finansowe, w tym: -  - -
           a) w jednostkach powiązanych -  - -
               - nabycie aktywów finansowych -  - -
               -  udzielone pożyczki długoterminowe -  - -
           b) w pozostałych jednostkach -  - -
               - nabycie aktywów finansowych -  - -
               -  udzielone pożyczki długoterminowe -  - -
       4. Inne wydatki inwestycyjne 359  - 359
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 768  - 768
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej     
 I. Wpływy -  - -
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 

instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału -  - -
       2. Kredyty i pożyczki -  - -
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych -  - -
       4. Inne wpływy finansowe -  - -
  II. Wydatki 4 063  - 4 063
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych -  - -
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -  - -
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 

zysku -  - -
       4. Spłaty kredytów i pożyczek 3 321  - 3 321
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych -  - -
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych -  - -
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 308  - 308
       8. Odsetki 434  - 434
       9. Inne wydatki finansowe -  - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 063  - -4 063
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 5 629  - 5 629
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 5 629  - 5 629
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -  - -
F. Środki pieniężne na początek okresu 1 225  - 1 225
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 854  - 6 854
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 370  - 370
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Objaśnienia korekt do sprawozdania finansowego za rok 2004:

1. Utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu różnic przejściowych 
powstałych w wyniku zawiązania rezerwy na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy

2. Utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne

3. Przeniesienie utworzonej rezerwy na niewykorzystane urlopy do pozycji biernych innych rozliczeń 
międzyokresowych krótkoterminowych

4. Zwiększenie wartości rezerw na niewykorzystane urlopy o kwotę 138 tys. zł, w celu uzgodnienia 
danych porównywalnych

5. Korekta prezentacyjna

6. Korekta prezentacyjna

Rok 2003

BILANS Bilans przed 
korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Bilans po 
korektach

1 2 3 4 5
A k t y w a
I. Aktywa trwałe 7 356 1 36 7 392
      1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 229 - 229
          - wartość firmy 75 - 75
      2. Rzeczowe aktywa trwałe 4 295 - 4 295
      3. Należności długoterminowe - - -
          3.1. Od jednostek powiązanych - - -
          3.2. Od pozostałych jednostek - - -
      4. Inwestycje długoterminowe 1 068 - 1 068
          4.1. Nieruchomości - - -
          4.2. Wartości niematerialne i prawne - - -
          4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 1 068 - 1 068
                a) w jednostkach powiązanych, w tym: 1 068 - 1 068
                   - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych 

wyceniane metodą praw własności
1 068 - 1 068

                b) w pozostałych jednostkach - - -
          4.4. Inne inwestycje długoterminowe - - -
       5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 764 1 36 1 800
          5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 539 1 36 1 575
          5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 225 - 225
II. Aktywa obrotowe 41 803 - 41 803
      1. Zapasy 2 661 - 2 661
      2. Należności krótkoterminowe 37 432 - 37 432
          2.1. Od jednostek powiązanych 421 - 421
          2.2. Od pozostałych jednostek 37 011 - 37 011
      3. Inwestycje krótkoterminowe 1 255 - 1 255
          3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 255 - 1 255
                 a) w jednostkach powiązanych 30 - 30
                 b) w pozostałych jednostkach - - -
                 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 225 - 1 225
          3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe - - -
      4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 455 - 455
A k t y w a  r a z e m 49 159 1 36 49 195
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P a s y w a
I. Kapitał własny 17 469 1,2,4 -154 17 315
      1. Kapitał zakładowy 6 884 - 6 884
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) - - -
      3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) - - -
      4. Kapitał zapasowy 15 829 - 15 829
      5. Kapitał z aktualizacji wyceny - - -
      6. Pozostałe kapitały rezerwowe - - -
      7. Zysk (strata) z lat ubiegłych -7 325 - -7 325
      8. Zysk (strata) netto 2 081 1,2,4 -154 1 927
      9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość 

ujemna)
- - -

II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 690 2,3,4 190 31 880
      1. Rezerwy na zobowiązania 208 2,3 -147 61
          1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 8 - 8
          1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 200 2,3 -147 53
                 a) długoterminowa 2 53 53
                 b) krótkoterminowa 200 3 -200 -
          1.3. Pozostałe rezerwy - - -
                 a) długoterminowe - - -
                 b) krótkoterminowe - - -
      2. Zobowiązania długoterminowe 410 - 410
          2.1. Wobec jednostek powiązanych - - -
          2.2. Wobec pozostałych jednostek 410 - 410
      3. Zobowiązania krótkoterminowe 30 753 - 30 753
          3.1. Wobec jednostek powiązanych 112 - 112
          3.2. Wobec pozostałych jednostek 30 590 - 30 590
          3.3. Fundusze specjalne 51 - 51
      4. Rozliczenia międzyokresowe 319 3,4 337 656
          4.1. Ujemna wartość firmy - - -
          4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 319 3,4 337 656
                 a) długoterminowe - - -
                 b) krótkoterminowe 319 3,4 337 656
P a s y w a  r a z e m 49 159 36 49 195

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Rachunek 
zysków i 

strat przed 
korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Rachunek 
zysków i 
strat po 

korektach
1 2 3 4 5

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 104 073 - 104 073
    - od jednostek powiązanych 309 - 309
      1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 52 110 - 52 110
      2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 51 963 - 51 963
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 83 409 4 138 83 547
   - do jednostek powiązanych - - -
      1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 39 043 4 138 39 181
      2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 44 366 - 44 366
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II) 20 664 4 -138 20 526
IV. Koszty sprzedaży 11 026 - 11 026
V. Koszty ogólnego zarządu 6 459 - 6 459
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V) 3 179 4 -138 3 041
VII. Pozostałe przychody operacyjne 560 5 117 677
       1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 84 - 84
       2. Dotacje - - -
       3. Inne przychody operacyjne 476 5 117 593
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 1 186 2,6 296 1 482
       1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych - - -
       2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 909 - 909
       3. Inne koszty operacyjne 277 2,6 296 573
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1 2 3 4 5
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) 2 553 2,4,5,6 -317 2 236
X. Przychody finansowe 287 - 287
     1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - - -
         - od jednostek powiązanych - - -
     2. Odsetki, w tym: 81 - 81
         - od jednostek powiązanych - - -
     3. Zysk ze zbycia inwestycji 196 - 196
     4. Aktualizacja wartości inwestycji - - -
     5. Inne 10 - 10
XI. Koszty finansowe 2 163 - 2 163
     1. Odsetki, w tym: 594 - 595
         - dla jednostek powiązanych - - -
     2. Strata ze zbycia inwestycji - - -
     3. Aktualizacja wartości inwestycji 1 419 - 1 419
     4. Inne 149 - 149
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) 677 2,4,5,6 -317 360
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) -126 5,6 126 -
       1. Zyski nadzwyczajne 117 5 -117 -
       2. Straty nadzwyczajne 243 6 -243 -
XIV. Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) 551 2,4,5,6 -191 360
XV. Podatek dochodowy -1 530 1 -37 -1 567
      a) część bieżąca - - -
      b) część odroczona -1 530 1 -37 -1 567
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - - -
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych 

wycenianych metodą praw własności
- - -

XVIII. Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII) 2 081 1,2,4 -154 1 927

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

Zestawienie 
zmian w 
kapitale 
własnym 

przed 
korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Zestawienie 
zmian w 
kapitale 
własnym 

po 
korektach

1 2 3 4 5

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 15 465 - 15 465
   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -
   b) korekty błędów  podstawowych - - -
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po uzgodnieniu do 

danych porównywalnych
15 465 - 15 465

      1. Kapitał zakładowy na początek okresu 6 884 - 6 884
          1.1. Zmiany kapitału zakładowego - - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                     - emisji akcji (wydania udziałów) - - -
                b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
                     - umorzenia akcji (udziałów) - - -
         1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 884 - 6 884
      2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek  okresu - - -
          2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy - - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
          2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu - - -
      3. Akcje (udziały) własne na początek okresu - - -
          3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych - - -
                 a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                 b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
          3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu - - -
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1 2 3 4 5

       4. Kapitał zapasowy na początek okresu 15 829 - 15 829
          4.1. Zmiany kapitału zapasowego - - -
                     - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - - -
                     - z podziału zysku (ustawowo) - - -
                     - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 

minimalną wartość)
- - -

                 b) zmniejszenie (z tytułu) - - -
                     - pokrycia straty - - -
           4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 829 - 15 829
       5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - - -
           5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny - - -
                  a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                  b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
                      - zbycia środków trwałych - - -
            5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu - - -
        6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu - - -
            6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych - - -
                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
            6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu - - -
        7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -7 248 - -7 248
            7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu - - -
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -
                   b) korekty błędów  podstawowych - - -
            7.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu 

do danych porównywalnych
- - -

                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                       - podziału zysku z lat ubiegłych - - -
                       - - - -
                       ... - - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
                       - pokrycie straty lat ubiegłych - - -
                       ... - - -
            7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu - - -
            7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 7 248 - 7 248
                   a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - - -
                   b) korekty błędów  podstawowych - - -
            7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu 

do danych porównywalnych
7 248 - 7 248

                   a) zwiększenia (z tytułu) - - -
                       - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - - -
                       - podatek od dywidendy - 7 77 77
                       ... - - -
                   b) zmniejszenia (z tytułu) - - -
                       - podziału zysku z lat ubiegłych - - -
                       - podatek od dywidendy -77 7 77 -
             7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7 325 - 7 325
             7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -7 325 - -7 325
         8. Wynik netto 2 081 1,2,4 -154 1 927
             a) zysk netto 2 081 1,2,4 -154 1 927
             b) strata netto - - -
             c) odpisy z zysku - - -
 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 17 469 1,2,4 -154 17 315
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku 

(pokrycia straty)
17 469 1,2,4 -154 17 315
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RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych 

przed 
korektami

Nr 
korekty

Suma 
korekty

Rachunek 
przepływów 
pieniężnych 

po 
korektach

1 2 3 4 5

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej - metoda pośrednia 
  I. Zysk (strata) netto 2 081 1,2,4 -154 1 927
  II. Korekty razem -6 637 1,2,4 154 -6 483
       1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych 

metodą praw własności
- - -

       2. Amortyzacja 1 372 - 1 372
       3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych - - -
       4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 379 - 379
       5. (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej -281 - -281
       6. Zmiana stanu rezerw 208 2,3 -147 61
       7. Zmiana stanu zapasów 1 154 - 1 154
       8. Zmiana stanu należności -14 173 - -14 173
       9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 

pożyczek i  kredytów
5 117 - 5 117

      10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 532 1,2,3,4 301 -1 231
      11. Inne korekty 1 119 - 1 119
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -4 556 - -4 556
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 
  I. Wpływy 1 566 - 1 566
       1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych
477 - 477

       2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne 
i prawne

- - -

       3. Z aktywów finansowych, w tym: 1 089 - 1 089
           a) w jednostkach powiązanych 1 089 - 1 089
               - zbycie aktywów finansowych 1 089 - 1 089
               - dywidendy i udziały w zyskach - - -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - -
               - odsetki - - -
               - inne wpływy z aktywów finansowych - - -
           b) w pozostałych jednostkach - - -
               - zbycie aktywów finansowych - - -
               - dywidendy i udziały w zyskach - - -
               - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - - -
               - odsetki - - -
               - inne wpływy z aktywów finansowych - - -
       4. Inne wpływy inwestycyjne - - -
  II. Wydatki 2 389 - 2 389
       1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 

aktywów trwałych
1 859 - 1 859

       2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 
prawne

- - -

       3. Na aktywa finansowe, w tym: 530 - 530
           a) w jednostkach powiązanych 530 - 530
               - nabycie aktywów finansowych 530 - 530
               -  udzielone pożyczki długoterminowe - - -
           b) w pozostałych jednostkach - - -
               - nabycie aktywów finansowych - - -
               -  udzielone pożyczki długoterminowe - - -
       4. Inne wydatki inwestycyjne - - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -823 - -823
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 
 I. Wpływy 2 965 - 2 965
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 
instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

- - -

       2. Kredyty i pożyczki 2 965 - 2 965
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       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych - - -
       4. Inne wpływy finansowe - - -
  II. Wydatki 527 - 527
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych - - -
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli - - -
       3. Inne, niż wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 
zysku

- - -

       4. Spłaty kredytów i pożyczek - - -
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych - - -
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych - - -
       7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 148 - 148
       8. Odsetki 379 - 379
       9. Inne wydatki finansowe - - -
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 2 438 - 2 438
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 941 - -2 941
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 941 - -2 941
    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych - - -
F. Środki pieniężne na początek okresu 4 166 - 4 166
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 225 - 1 225
    - o ograniczonej możliwości dysponowania 369 - 369

Objaśnienia korekt do sprawozdania finansowego za rok 2003:

1. Utworzenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z tytułu różnic przejściowych 
powstałych w wyniku zawiązania rezerwy na odprawy emerytalne i niewykorzystane urlopy

2. Utworzenie rezerwy na odprawy emerytalne

3. Przeniesienie utworzonej rezerwy na niewykorzystane urlopy do pozycji biernych innych rozliczeń 
międzyokresowych krótkoterminowych

4. Zwiększenie wartości rezerw na niewykorzystane urlopy o kwotę 138 tys. zł, w celu uzgodnienia 
danych porównywalnych

5. Przeniesienie kwoty zysków nadzwyczajnych (z tytułu odszkodowań powypadkowych) do pozycji 
inne pozostałe przychody operacyjne

6. Przeniesienie kwoty strat nadzwyczajnych (z tytułu kosztów szkód powypadkowych) do pozycji 
inne pozostałe koszty operacyjne

7. Korekta prezentacyjna

Dodatkowa nota objaśniająca nr 17
Zmiany stosowanych zasad rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.
W 2005 roku Spółka utworzyła rezerwę na odprawy emerytalne, zmieniając zarazem, w celu uzyskania 
danych porównywalnych, sprawozdanie finansowe za 2004 i 2003 rok. 
Na koniec 2003 i 2004 roku wartość rezerwy na odprawy emerytalne wyniosła 53 tys. zł, natomiast na 
koniec 2005 roku wyniosła 47 tys. zł. Rezerwy na odprawy emerytalne w każdym roku były odnoszone 
w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.

W 2005 roku Spółka dokonała zmiany zasad szacowania rezerw na niewykorzystane urlopy. 
Począwszy od tego roku rezerwy te są tworzone w kwocie równej oszacowanemu poziomowi kosztów 
niewykorzystanych urlopów na dzień bilansowy. W latach poprzednich Spółka tworzyła rezerwę w 
wysokości 40% oszacowanego poziomu kosztów. Porównywalność prezentowanych danych zapewniono 
przez oszacowanie poziomu rezerw na koniec roku 2003 i 2004 zgodnie z nowymi zasadami.
Na koniec 2003 roku wartość rezerwy na niewykorzystane urlopy wyniosła 236 tys. zł, na koniec 2004 
roku wyniosła 230 tys. zł, natomiast na koniec 2005 roku wyniosła 324 tys. zł. Aktualizacji rezerw na 
niewykorzystane urlopy w każdym roku dokonywano w ciężar kosztów działalności operacyjnej.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 18
Dokonane korekty błędów podstawowych. 
Nie występowały błędy podstawowe.
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Dodatkowa nota objaśniająca nr 19
Możliwość kontynuacji działalności przez Spółkę.
Nie występuje niepewność co do możliwości kontynuowania działalności.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 20
Połączenie spółek.
Nie dotyczy

Dodatkowa nota objaśniająca nr 21
Niestosowanie w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach 
podporządkowanych - metody praw własności.
Nie dotyczy. Spółka wyceniała w 2003 roku posiadane udziały w spółkach zależnych metodą praw 
własności.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 22
Różne dni bilansowe oraz zasady i metody wyceny jednostek objętych skonsolidowanym 
sprawozdaniem finansowym
Nie dotyczy. Spółka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Dodatkowa nota objaśniająca nr 23
Podstawa prawna niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Nie dotyczy. Spółka nie jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 37) Ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości (jt. Dz. U. z 2002 roku, Nr 76, poz. 694 z późniejszymi 
zmianami).
Spółka była jednostką dominującą i znaczącym inwestorem na dzień 31 grudnia 2003 roku. Zgodnie z art. 
56 ust. 3 powołanej ustawy, na dzień 31 grudnia 2003 roku Spółka nie sporządziła skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego w związku z faktem, iż żadna z jednostek zależnych nie została objęta 
konsolidacją na podstawie art. 58 ust. 1 pkt. 1) tej ustawy. Dane liczbowe charakteryzujące jednostki 
podporządkowane na ten dzień przedstawiono w nocie 4.8 Dodatkowych informacji i objaśnień. 

Dodatkowa nota objaśniająca nr 24
Wyłączenia jednostek podporządkowanych z obowiązku objęcia konsolidacją
Nie dotyczy. Jednostki podporządkowane nie występują.



CZĘŚĆ II – DOKUMENT OFERTOWY 
Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w Prospekcie wraz 
z ich oświadczeniem zostały wskazane na str. 12 i 13 niniejszego Prospektu.
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ROZDZIAŁ I
CZYNNIKI RYZYKA 

Opis czynników ryzyka związanych z inwestycją w Akcje Serii I oraz Akcji należących do NFI Magna 
Polonia S.A, Emitenta został przedstawiony w części I Prospektu w rozdziale „Opis czynników ryzyka”. 
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ROZDZIAŁ II
NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY 

1. Oświadczenie o kapitale obrotowym
Emitent oświadcza, że poziom kapitału obrotowego, rozumianego jako zdolność Emitenta do uzyskania 
dostępu do środków pieniężnych oraz innych dostępnych płynnych zasobów w celu terminowego 
spłacenia swoich zobowiązań, wystarcza na pokrycie potrzeb Emitenta w okresie co najmniej 12 
miesięcy, licząc od daty zatwierdzenia Prospektu Emisyjnego. Emitent oprócz swoich środków 
pieniężnych posiada także możliwość korzystania z linii kredytowej.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu dysponujemy odpowiednimi zasobami kapitałowymi pozwalającymi 
na finansowanie naszej bieżącej działalności operacyjnej. 

2. Kapitalizacja i zadłużenie
Dane finansowe, prezentujące wartość kapitału własnego oraz zadłużenia, zostały ustalone w oparciu 
o niezaudytowane dane finansowe Emitenta na dzień 31 marca 2006 r.

Stan na 31 marca 2006 r. (w tys. zł)

Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 19 877
   - gwarantowane -
   - zabezpieczone* -
   - niegwarantowane/niezabezpieczone 19 877
Zadłużenie długoterminowe ogółem (z wyłączeniem bieżącej części 
zadłużenia długoterminowego 667

   - gwarantowane -
   - zabezpieczone* -
   - niegwarantowane/niezabezpieczone 667
Kapitał własny 24 067
   - kapitał zakładowy 7 050
   - kapitał zapasowy 15 829
   - zysk (strata) z lat ubiegłych 199
   - zysk (strata) netto 989

A. Środki pieniężne 458
B. Ekwiwalenty środków pieniężnych -
C. Papiery wartościowe -
D. Płynność (A+B+C) 458
E. Bieżące należności finansowe -
F. Krótkoterminowe zadłużenie w bankach 406
G. Bieżąca część zadłużenia długoterminowego -
H. Inne krótkoterminowe zadłużenie finansowe -
I. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe (F+G+H) 406
J. Krótkoterminowe zadłużenie finansowe netto (I-E-D) -52
K. Długoterminowe kredyty i pożyczki bankowe 0
L. Wyemitowane obligacje 0
M. Inne długoterminowe kredyty i pożyczki 0
N. Długoterminowe zadłużenie finansowe netto (K+L+M) 0
O. Zadłużenie finansowe netto (J+N) -52
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3. Interesy osób fizycznych i prawnych zaangażowanych w emisję lub 
ofertę

Podane niżej osoby fizyczne i prawne zaangażowane w Publiczną Ofertę posiadają interes powiązany 
z Publiczną Ofertą:

- Znaczna część wynagrodzenia Oferującego, jest uzależniona od wielkości środków pozyskanych 
z emisji nowych akcji oraz ze sprzedaży akcji posiadanych przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny 
Magna Polonia S.A., stąd Oferujący może być zainteresowany uzyskaniem jak najwyższej ceny akcji 
oraz  uplasowaniem jak największej liczby akcji.

- Członkom Zarządu Emitenta będzie przysługiwać w przypadku zakończonej sukcesem Publicznej 
Oferty opcja nabycia akcji Emitenta. W związku z powyższym, członkowie Zarządu Emitenta mogą 
być zainteresowani powodzeniem Publicznej Oferty.

- Wynagrodzenie Doradcy Prawnego, Biegłego Rewidenta oraz Agencji PR nie jest uzależnione od 
powodzenia Publicznej Oferty.

4. Przyczyny oferty i opis wykorzystania wpływów pieniężnych 
uzyskanych z oferty

W związku z planowanym na najbliższe lata dużym wzrostem sprzedaży (w roku 2006 wzrost o 58% 
w stosunku do ubiegłych lat), wynikającym tak z przyczyn leżących po stronie Emitenta (wzmocnienie 
sił sprzedażnych, szeroka oferta produktów) jak i wynikających ze specyfiki rynków na których spółka 
funkcjonuje (przyspieszenie wzrostu rynku IT i rynku budownictwa biurowego), Zarząd Qumak-Sekom 
prognozuje, że finansowe środki własne oraz możliwości kredytowe mogą okazać się w przyszłości 
niewystarczające do płynnej i rzetelnej obsługi realizowanych kontraktów.

Spółka uznała, że emisja akcji w drodze publicznej oferty jest optymalnym źródłem kapitału, który 
pozwoli zaspokoić potrzeby spółki w tym zakresie.

Obecnie kontrakty realizowane przez spółkę często wymagają finansowania własnym lub pożyczonym 
kapitałem. Wynika to ze specyfiki zleceń i długości ich trwania. Do realizacji kontraktów poza 
pracą własnych specjalistów, niezbędne są zakupy towarów i materiałów oraz zakup usług wielu 
podwykonawców.  Okres realizacji kontraktów waha się od 14 dni do ponad roku. Płatności do spółki 
za wykonane zlecenia następują po odbiorze całości lub części prac w terminie od 14 do 90 dni po 
wystawieniu faktury i muszą w wypadkach kontraktów związanych z budownictwem być poprzedzone 
rozliczeniem płatności dla podwykonawców i dostawców (prawo budowlane). Ponadto przy tego 
typu kontraktach Zleceniodawca zatrzymuje kwotę do 10% wartości kontraktu jako zabezpieczenie 
dobrego wykonania umowy i zwalnia to zabezpieczenie najczęściej po zakończeniu całej zadania 
inwestycji oraz po przedłożeniu przez spółkę gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Przy dłuższych 
kontraktach nie istnieje możliwość finansowania się przez kilka lub nawet kilkanaście miesięcy wyłącznie 
zobowiązaniami handlowymi. 

Praktycznie więc każdy wzrost sprzedaży pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na dodatkowy 
kapitał. Emitent analizując na bieżąco sytuację, nie przystępuje do działań mających na celu pozyskanie 
niektórych dużych zleceń tylko dlatego, że wymagają one dłuższego i większego finansowania własnego, 
przekraczającego aktualne możliwości finansowe spółki. Mniej istotne w takich sytuacjach jest to, że 
spółka ma kompetencje do wykonania takiego zadania, jak i to, jaki można zrealizować na nim zysk. Bez 
wzrostu kapitału Spółka nie może również startować w niektórych przetargach publicznych dlatego, 
że nie ma wymaganej przez zleceniodawców zdolności finansowej. Brak takiej zdolności mógłby się 
przełożyć na problemy z realizacją prac po wygraniu przetargu. Reasumując, brak kapitału stanowi 
istotne ograniczenie w dalszym rozwoju spółki.

Emitent planuje pozyskać z emisji nowych akcji ok. 16 – 25mln. zł. Emitent szacuje, iż koszty emisji 
Akcji serii I wyniosą od ok. 900 tys. zł do ok. 1.400 tys. zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, szacowane 
wpływy Emitenta netto z emisji Akcji serii I wyniosą od ok. 15.100 tys. zł do ok. 23.600 tys. zł.

Pozyskane środki Emitent zamierza przeznaczyć na zwiększenie kapitału obrotowego co pozwoli 
na realizację planowanego na najbliższe lata wzrostu sprzedaży oraz na dalszą  zmianę struktury 
przychodów, ze sprzedaży sprzętu IT i prostych rozwiązań, na zadania o wyższym stopniu komplikacji 
w oparciu o najnowsze technologie informatyczne.
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W związku ze wzrostem sprzedaży i potrzebą płynnej realizacji wygranych już kontraktów, zwiększone 
potrzeby finansowe Emitenta tylko w zakresie obsługi sprzedaży w 2006 roku wymagają dodatkowej 
kwoty kapitału obrotowego na poziomie co najmniej 17 mln. zł. Ewentualne  wolne środki zostaną 
przeznaczone na zwiększanie marży na sprzedaży w wyniku obniżenia cen zakupu towarów i usług 
poprzez skracanie terminów płatności do dostawców. Priorytetem jednak jest bieżąca sprzedaż 
i zabezpieczenie środków umożliwiających realizację dużych i skomplikowanych zleceń.
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ROZDZIAŁ III
INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH 

OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU

1. Opis typu i rodzaju oferowanych lub dopuszczanych do obrotu 
papierów wartościowych

Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty:
- 2.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I wartości nominalnej 1 zł każda,
- 5.277.156 Akcji należących do NFI Magna Polonia S.A.

Na podstawie niniejszego Prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 
S.A. o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań:

- od 2.000.000 do 2.500.000 Akcji Serii I,
- od 2.000.000 do 2.500.000 praw do Akcji Serii I,
- 7.050.082 akcji istniejących Spółki.

2. Kapitał zakładowy Emitenta
Kapitał zakładowy Emitenta wynosi 7.050.082 zł (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt 
dwa złote). Kapitał zakładowy dzieli się na 7.050.082 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt 
dwie) akcje, w tym:

a)  1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii A,
b)   207.548 akcji zwykłych na okaziciela Serii B,
c)   500.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii C,
d)  1.850.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii D,
e)   450.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii E,
f)  1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Serii F,
g)  1.376.887 akcji zwykłych na okaziciela Serii H,
h)   134.487 akcji zwykłych na okaziciela Serii PZ01, oraz
i)     31.160 akcji zwykłych na okaziciela Serii PP01,

każda o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty).

3. Przepisy prawne, na mocy których zostały lub zostaną utworzone 
oferowane lub dopuszczane do obrotu papiery wartościowe 

Emitent został utworzony w 1997 r. poprzez przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną na podstawie 
przepisów Kodeksu Handlowego. Akcje imienne Serii A w początkowym kapitale zakładowym Emitenta 
zostały utworzone na podstawie przepisów Kodeksu Handlowego dotyczących przekształcenia spółki 
z o.o. w spółkę akcyjną (art. 491 - art. 497 Kodeksu Handlowego).

W dniu 4 maja 1998  zarejestrowane zostało przez sąd rejestrowy podwyższenie kapitału zakładowego 
Emitenta poprzez emisję 1.707.548 akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje Serii B 
zostały utworzone na podstawie art. 432 Kodeksu Handlowego.

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 maja 1998 r. nastąpiła zamiana 
500.000 sztuk akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii C.

W dniu 5 października 1998 r. zarejestrowane zostało przez sąd rejestrowy podwyższenie kapitału 
zakładowego Emitenta poprzez emisję 1.850.000 akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł 
każda. Akcje Serii D zostały utworzone na podstawie art. 432 Kodeksu Handlowego.

W dniu 19 lipca 1999 r. zarejestrowane zostało przez sąd rejestrowy podwyższenie kapitału zakładowego 
Emitenta poprzez emisję 450.000 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 1 zł każda. Akcje Serii E 
zostały utworzone na podstawie art. 432 Kodeksu Handlowego.
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Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 30 czerwca 2000 r. nastąpiła zamiana 
1.000.000 sztuk akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii F, oraz zamiana akcji imiennych serii 
A i E  na akcje na okaziciela.

W dniu 30 grudnia 2002 r. zarejestrowane zostało przez sąd rejestrowy podwyższenie kapitału 
zakładowego Emitenta poprzez emisję 1.376.887 akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł 
każda. Akcje Serii H zostały utworzone na podstawie art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych.

W dniu 23 listopada 2005 r. zarejestrowane zostało przez sąd rejestrowy podwyższenie kapitału 
zakładowego Emitenta do kwoty 7.050.082 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło w drodze 
emisji akcji nieuprzywilejowanych na okaziciela serii PZ01 (134.487 szt.) i PP01 (31.160 szt.) o wartości 
nominalnej 1 zł każda. Akcje Serii PZ01 o PP01 zostały utworzone na podstawie art. 431 Kodeksu Spółek 
Handlowych. 

Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 kwietnia 2006 r. nastąpiła 
zamiana 207.548 sztuk akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela.

Akcje serii I oraz J zostaną wyemitowane na podstawie, powziętej zgodnie z art. 431 § 1 KSH w 
związku z art. 430 KSH, uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany statutu. 

Akcje serii K zostaną wyemitowane na podstawie, powziętej zgodnie z art. 432 KSH w związku z 
art. 448 i 449 KSH, uchwały Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany statutu. Warunkowe 
podwyższenie kapitału zakładowego zostanie zgłoszone do KRS niezwłocznie po zarejestrowaniu przez 
sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego o akcje serii I oraz J.

4. Wskazanie, czy papiery wartościowe oferowane lub dopuszczane 
do obrotu są papierami imiennymi czy też na okaziciela oraz czy 
mają one formę zdematerializowaną

Wszystkie akcje Emitenta dopuszczane do obrotu są akcjami na okaziciela. Akcje Emitenta ulegną 
dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z Krajowym 
Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

5. Waluta emitowanych akcji
Walutą emitowanych akcji jest złoty (PLN).
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 1,0 zł.

6. Opis praw, włącznie ze wszystkimi ograniczeniami, związanych z 
akcjami Serii I oraz procedury wykonywania tych praw

Prawa i obowiązki związane z akcjami Spółki są określone w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych, 
w Statucie oraz w innych przepisach prawa. Celem uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy 
skorzystać z porady osób i podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa prawnego.

Prawa majątkowe związane z akcjami Spółki

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa o charakterze majątkowym:

1)  Prawo do dywidendy, to jest udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym, 
zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty 
akcjonariuszom (art. 347 KSH). Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. Statut Emitenta nie 
przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa, co oznacza, że na każdą z akcji przypada 
dywidenda w takiej samej wysokości. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są 
akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu dywidendy wyznaczonym przez Zwyczajne 
Walne Zgromadzenie na dzień powzięcia uchwały o podziale zysku albo w okresie kolejnych 
trzech miesięcy, licząc od tego dnia (art. 348 KSH). Ustalając dzień dywidendy oraz termin wypłaty 
dywidendy, Walne Zgromadzenie powinno jednak wziąć pod uwagę regulacje KDPW i GPW.
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Regulacje w tym zakresie zawiera Tytuł czwarty Dział I Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 
Na mocy § 91 Szczegółowych Zasad Działania KDPW Emitent zobowiązany jest poinformować 
KDPW o wysokości dywidendy, dniu ustalenia osób uprawnionych, którym przysługuje prawo 
do dywidendy („dniu dywidendy” zgodnie z określeniem zawartym w przepisach KSH) oraz 
o terminie wypłaty dywidendy. Dzień wypłaty dywidendy może nastąpić najwcześniej dziesiątego 
dnia po dniu dywidendy (dniu ustalenia osób uprawnionych do dywidendy).

Ponadto, zgodnie z § 26 Regulaminu Giełdy, emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do 
obrotu giełdowego obowiązani są informować niezwłocznie GPW o zamierzeniach związanych 
z wykonywaniem praw z papierów wartościowych, już notowanych, jak również o podjętych 
w tym przedmiocie decyzjach, oraz uzgadniać z GPW te decyzje w zakresie, w jakim mogą one 
mieć wpływ na organizację i sposób przeprowadzania transakcji giełdowych.

Wypłata dywidendy następuje za pośrednictwem systemu depozytowego KDPW, która przekazuje 
dalej środki z tytułu dywidendy bezpośrednio na rachunki papierów wartościowych osób 
uprawnionych do dywidendy. Rachunki te prowadzone są przez poszczególne domy maklerskie. 

W następstwie podjęcia uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału akcjonariusze nabywają 
roszczenie o wypłatę dywidendy. Roszczenie o wypłatę dywidendy staje się wymagalne z dniem 
wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia i podlega przedawnieniu na zasadach ogólnych. 
Przepisy prawa nie określają terminu, po którym wygasa prawo do dywidendy.

Dywidenda oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę 
na terytorium Polski, uzyskane przez zagranicznego akcjonariusza (zarówno osobę fizyczną jak 
i prawną), podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% 
uzyskanego przychodu, chyba że umowa w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu 
zawarta przez Polskę z krajem miejsca siedziby lub zarządu akcjonariusza będącego osoba prawną 
lub z krajem miejsca zamieszkania akcjonariusza będącego osobą fizyczną stanowi inaczej. 

Zryczałtowany podatek dochodowy (z zastosowaniem właściwej stawki) pobierany jest przez 
spółkę wypłacającą dywidendę lub inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, 
a następnie przekazywany przez nią na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Spółka jako 
płatnik tego podatku jest zobowiązana przesłać urzędowi skarbowemu deklarację o pobranym 
podatku, oraz przygotować informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku, którą to 
informację przesyła akcjonariuszowi oraz urzędowi skarbowemu. 

Zastosowanie stawki wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu 
opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową, jest możliwe wyłącznie 
pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby (zarządu) lub zamieszkania zagranicznego 
akcjonariusza do celów podatkowych, uzyskanym od tego akcjonariusza zaświadczeniem (tzw. 
certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. Co do zasady, 
obowiązek dostarczenia certyfikatu spółce wypłacającej dywidendę lub inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych, ciąży na podmiocie zagranicznym, który uzyskuje przychody 
ze źródeł położonych w Polsce. Jak wskazano powyżej, certyfikat rezydencji ma służyć ustaleniu 
przez płatnika, czy ma prawo zastosować stawkę (bądź zwolnienie) ustaloną we właściwej 
umowie międzynarodowej, czy też potrącić podatek w wysokości określonej w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych. W tym ostatnim przypadku, jeżeli zagraniczny akcjonariusz 
wykaże, że w stosunku do niego miały zastosowanie postanowienia właściwej umowy w sprawie 
zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, które przewidywały redukcję krajowej stawki 
podatkowej (do całkowitego zwolnienia włącznie), będzie mógł żądać stwierdzenia nadpłaty 
i zwrotu nienależnie pobranego podatku, bezpośrednio od urzędu skarbowego. 

Kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni 
rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione 
z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone 
na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz 
o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok 
obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe (art. 348 § 1 KSH). Przepisy prawa nie zawierają 
innych postanowień na temat stopy dywidendy lub sposobu jej wyliczenia, częstotliwości oraz 
akumulowanego lub nieakumulowanego charakteru wypłat.

2) Prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (prawo 
poboru); przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 KSH, Akcjonariusz może 
zostać pozbawiony tego prawa w części lub w całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego 
Zgromadzenia podjętej większością co najmniej czterech piątych głosów; przepisu o konieczności 
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uzyskania większości co najmniej 4/5 głosów nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału 
zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową 
(subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im 
wykonania prawa poboru na warunkach określonych w uchwale oraz gdy uchwała stanowi, że 
nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy 
prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji; pozbawienie akcjonariuszy 
prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad 
walnego zgromadzenia.  

3) Z akcjami Emitenta nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta.

4) Prawo do udziału w majątku Spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w 
przypadku jej likwidacji; Statut Spółki nie przewiduje żadnego uprzywilejowania w tym zakresie.

5) Prawo do zbywania posiadanych akcji.

6) Prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W okresie, gdy akcje 
spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach 
papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów 
wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art. 340 § 3 KSH).

7) Akcje Spółki mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia akcji przez Spółkę 
(umorzenie dobrowolne). 

8) Akcje na okaziciela nie podlegają zamianie na akcje imienne.

Prawa korporacyjne związane z akcjami Spółki

Z akcjami Spółki związane są następujące prawa korporacyjne:

1) Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (art. 412 KSH) oraz prawo do głosowania 
na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 § 1 KSH). Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym 
Zgromadzeniu.

2) Prawo do złożenia wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do złożenia 
wniosku o umieszczenie w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane akcjonariuszom 
posiadającym co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego Spółki (art. 400 § 1 KSH). We 
wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy wnoszone pod jego obrady. 
Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi nie zostanie zwołane 
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, sąd rejestrowy może, po wezwaniu Zarządu do złożenia 
oświadczenia, upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy 
występujących z tym żądaniem (art. 401 § 1 KSH).

3) Prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art. 422-427 
KSH.

4) Prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami; zgodnie z art. 385 § 3 KSH 
na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą część kapitału zakładowego 
wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze 
głosowania oddzielnymi grupami.

5) Prawo do żądania zbadania przez biegłego na koszt Emitenta określonego zagadnienia 
związanego z utworzeniem spółki publicznej lub prowadzeniem jej spraw (rewident do spraw 
szczególnych); uchwałę w tym przedmiocie podejmuje Walne Zgromadzenie na wniosek 
akcjonariusza lub akcjonariuszy, posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym 
Zgromadzeniu (art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej).  Akcjonariusze mogą w tym celu żądać 
zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub żądać umieszczenia sprawy podjęcia tej 
uchwały w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Jeżeli Walne Zgromadzenie 
nie podejmie uchwały zgodnej z treścią wniosku albo podejmie taką uchwałę z naruszeniem 
art. 84 ust. 4 ustawy, wnioskodawcy mogą wystąpić o wyznaczenie wskazanego podmiotu jako 
rewidenta do spraw szczególnych do Sądu Rejestrowego w terminie 14 dni od dnia podjęcia 
uchwały.

6) Prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa, 
w szczególności zgodnie z art. 428 KSH, podczas obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd jest 
obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących Spółki, 
jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Akcjonariusz, któremu 
odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad Walnego Zgromadzenia i który zgłosił 
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sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do Sądu Rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do 
udzielenia informacji (art. 429 KSH).

7) Prawo do imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący 
rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, 
przysługujące akcjonariuszowi spółki publicznej, posiadającemu akcje zdematerializowane 
(art. 328 § 6 KSH).

8) Prawo do żądania wydania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania 
finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta 
najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art. 395 § 4 KSH).

9) Prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa 
w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia 
(art. 407 § 1 KSH).

10) Prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie 
tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art. 407 § 2 KSH).

11) Prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie listy obecności na Walnym Zgromadzeniu przez 
wybraną w tym celu komisję, złożoną z co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć 
akcjonariusze, posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym 
Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art. 410 § 
2 KSH).

12) Prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądania wydania poświadczonych przez Zarząd 
odpisów uchwał (art. 421 § 2 KSH).

13) Prawo do wniesienia pozwu o naprawienie szkody wyrządzonej Spółce na zasadach określonych 
w art. 486 i 487 KSH, jeżeli Spółka nie wytoczy powództwa o naprawienie wyrządzonej jej szkody 
w terminie roku od dnia ujawnienia czynu wyrządzającego szkodę.

14) Prawo do przeglądania dokumentów oraz żądania udostępnienia w lokalu Spółki bezpłatnie 
odpisów dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 KSH (w przypadku połączenia spółek), 
w art. 540 § 1 KSH (w przypadku podziału Spółki) oraz w art. 561 § 1 KSH (w przypadku 
przekształcenia Spółki).

15) Prawo do przeglądania księgi akcyjnej i żądania wydania odpisu za zwrotem kosztów jego 
sporządzenia (art. 341 § 7 KSH).

16) Prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, 
czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki handlowej albo 
spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności 
ustał. Akcjonariusz może żądać również ujawnienia liczby akcji lub głosów albo liczby udziałów 
lub głosów, jakie ta spółka handlowa posiada, w tym także jako zastawnik, użytkownik lub 
na podstawie porozumień z innymi osobami. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedzi 
powinny być złożone na piśmie (art. 6 § 4 i 6 KSH).
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ROZDZIAŁ IV
DANE O EMISJI

1. Podstawy emisji i ubiegania się o dopuszczenie do obrotu 
oferowanych papierów wartościowych

W dniu 25.04.2006 r. Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 17 w sprawie podwyższenia 
kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I oraz J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Uchwała nr 17 ma następujące brzmienie:

„Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Qumak-Sekom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz J 
z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany 

Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 431 §1, art. 432 oraz art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 Kodeksu spółek 
handlowych oraz § 23 pkt 7 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak-Sekom Spółka 
Akcyjna uchwala, co następuje:

§1
Emisja Akcji Serii I oraz J

1. Podwyższa się kapitał zakładowy z kwoty 7.050.082 (słownie: siedem milionów pięćdziesiąt 
tysięcy i osiemdziesiąt dwa) złote do kwoty nie mniejszej niż 9.075.082 (słownie: dziewięć 
milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote i nie większej niż 9.575.082 
(słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa) złote, to 
jest o kwotę nie mniejszą niż 2.025.000 (słownie: dwa miliony dwadzieścia pięć tysięcy) zł i nie 
większą niż 2.525.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia pięć tysięcy) zł.

2. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez publiczną emisję obejmującą:

(a) nie mniej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony) i nie więcej niż 2.500.000 (słownie: dwa miliony 
pięćset tysięcy) nowych akcji serii I o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda,

(b) 25.000 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) nowych akcji serii J o wartości nominalnej 1 zł (słownie: 
jeden złoty) każda.

3. Akcje serii I oraz J są akcjami zwykłymi na okaziciela.

4. Akcje serii I oraz J uczestniczyć będą w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki 
przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 r.

5. Akcje serii I oraz J opłacone zostaną wyłącznie wkładami pieniężnymi.

6. Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą. Cena emisyjna akcji serii J 
wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty) za akcję.  

7. Emisja akcji serii I zostanie przeprowadzona w ramach oferty publicznej na warunkach określonych 
ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów 
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 

8. Akcje serii J zostaną zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej następującym osobom:

(1) Andrzej Swolkień - członek Zarządu  - 6.250 akcji;

(2) Paweł Jaguś - członek Zarządu  - 6.250 akcji;

(3) Jan Goliński - członek Zarządu  - 6.250 akcji;

(4) Aleksander Plata - członek Zarządu  - 6.250 akcji.
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Umowy o objęciu akcji serii J w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zostaną 
zawarte przez Spółkę nie później niż do dnia 20 (dwudziestego) października 2006 roku.

9. Akcje serii I będące przedmiotem oferty publicznej oraz akcje serii J podlegają dematerializacji 
w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ust. 1-5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie 
instrumentami finansowymi.

10. Akcje serii I oraz J, oraz prawa do akcji serii I zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 

§2
Wyłączenie Prawa Poboru

1. Na podstawie art. 433 §2 Kodeksu spółek handlowych, w interesie Spółki, wyłącza się 
w całości prawo poboru akcji serii I oraz J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom.  
Zarząd przedstawił Walnemu Zgromadzeniu Spółki opinię uzasadniającą powody pozbawienia 
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I oraz J oraz wskazującą sposób ustalenia 
ceny emisyjnej akcji serii I.

2. Zgodnie z opinią Zarządu uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości 
prawa poboru akcji serii I jest fakt, iż zostaną one zaoferowane do objęcia inwestorom zewnętrznym 
w drodze oferty publicznej, która jest najbardziej efektywnym sposobem pozyskania środków 
finansowych potrzebnych Spółce na rozwój działalności, co zapewni wzmocnienie pozycji Spółki 
na rynku.  Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru 
akcji serii J jest fakt, że zostaną one zaoferowane członkom Zarządu Spółki jako wyraz uznania 
dotychczasowych wyników pracy dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią Zarządu przychyla się do powyższej 
opinii i przyjmuje jej tekst jako uzasadnienie wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz J.

§3
Upoważnienia dla Rady Nadzorczej i Zarządu

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą, do określenia przedziału ceny emisyjnej akcji 
serii I oraz do określenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii I, a także do ustalenia terminów 
otwarcia i zamknięcia subskrypcji oraz terminów składania zapisów na akcje serii I.

2. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do:

1.  dokonania podziału akcji serii I na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji 
serii I pomiędzy transzami,

2. ustalenia warunków składania zapisów na akcje serii I w poszczególnych transzach, w tym 
ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii I w ramach poszczególnych 
transz,

3. ustalenia zasad przydziału akcji serii I w ramach poszczególnych transz,

4. zawarcia, za zgodą Rady Nadzorczej, umowy o subemisję inwestycyjną bądź subemisję 
usługową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach 
wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych,

5. złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o wysokości objętego w wyniku publicznej 
subskrypcji kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i § 4 w związku z art. 431 
§ 7 Kodeksu spółek handlowych.

6. podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dokonaniem oferty 
publicznej oraz przydziału akcji serii I oraz J, w tym złożenia odpowiednich wniosków lub 
zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zawarcia z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. umowy w przedmiocie rejestracji akcji serii I oraz J w depozycie 
papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych 
S.A. oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I oraz J oraz praw do 
akcji serii I do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  
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§4
Zmiana Statutu

§3 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

§3

1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi od 9.075.082 zł (słownie: dziewięć milionów 
siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) do 9.575.082 zł (słownie: dziewięć milionów 
pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na od 9.075.082 (słownie: 
dziewięć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) do 9.575.082 (słownie: 
dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt dwie) akcje o wartości 
nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 
stanowią akcje serii A, 

- 207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 
do numeru B1707548 stanowią akcje serii B, 

- 500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią 
akcje serii C, 

- 1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do 
numeru D1850000 stanowią akcje serii D, 

- 450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru E0000001 do numeru E0450000 
stanowią akcje serii E, 

- 1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią 
akcje serii F, 

- 1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) 
sztuk akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,

- 134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru 
PZ01 000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01, 

- 31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru 
PP01 31160 stanowią akcje serii PP01,

- od 2.000.000 (dwa miliony) do 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) sztuk od nr I0000001 
do numeru I2500000 stanowią akcje serii I,

- 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) sztuk od nr J00001 do numeru J25000 stanowią akcje serii J.
2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01, PP01, I oraz J są akcjami na okaziciela nieuprzywilejowanymi.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest 
dopuszczalna.

§5
Postanowienia Końcowe

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą od dnia 
dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uchwała została powzięta jednogłośnie.

Uchwała nr 17 została zaprotokołowana w formie aktu notarialnego przez notariusza Hannę Prus-
Głowacką z Kancelarii Notarialnej w Warszawie (Rep. A nr 3084/2006).

W toku Walnego Zgromadzenia przedstawiona została pisemna opinia Zarządu Emitenta uzasadniająca 
powody wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz J dotychczasowych akcjonariuszy oraz zasady 
ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I o następującym brzmieniu:
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„Opinia Zarządu
Qumak-Sekom Spółka Akcyjna

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii I oraz J
oraz

w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I

Zarząd Spółki Qumak-Sekom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 §2 
Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii 
I oraz J oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I:

1. Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I jest 
w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków 
finansowych na rozwój działalności Spółki oraz zamiarem pozyskania nowych akcjonariuszy.  
Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, 
co umożliwi Spółce realizację jej strategii.  Rachunek ekonomiczny Spółki wskazuje, iż niezbędne 
środki finansowe mogą być pozyskane w najbardziej efektywny sposób w drodze publicznej 
oferty akcji Spółki.  Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru akcji serii I leży 
w interesie Spółki.

2. Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji 
serii J jest fakt, że zostaną one zaoferowane członkom Zarządu Spółki jako wyraz uznania 
dotychczasowych wyników pracy dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką. Dlatego 
Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru akcji serii J leży w interesie Spółki.

3. Cena emisyjna akcji serii I zostanie ustalona w oparciu o przeprowadzoną przez Spółkę analizę 
popytu na akcje nowej emisji w oparciu o mechanizm budowania książki popytu (book-building).  
Po zaprezentowaniu oferty Spółki potencjalnym inwestorom będą oni mogli składać deklaracje 
zainteresowania nabyciem akcji serii I, a na podstawie zestawienia takich deklaracji Spółka uzyska 
informację na temat rynkowej wyceny akcji serii I oraz ustali ich cenę emisyjną na takim poziomie, 
który zapewni Spółce niezbędne wpływy z emisji.”

2. Podstawa ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych 
do obrotu

W dniu 25.04.2006 r. Walne Zgromadzenie podjęło jednogłośnie Uchwałę nr 18 w sprawie ubiegania się 
o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji Spółki.

Uchwała nr 18 ma następujące brzmienie:

Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Qumak-Sekom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym 
oraz dematerializacji akcji Spółki

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak-Sekom Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ubieganie się 
o dopuszczenie wszystkich akcji Spółki serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 oraz PP01 do obrotu na 
regulowanym rynku giełdowym, tj. Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz ich 
dematerializację zgodnie z wymogiem art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie 
publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu 
obrotu oraz o spółkach publicznych.  

§ 2

2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych 
i prawnych mających na celu realizację niniejszej uchwały, w tym złożenia odpowiednich wniosków 
lub zawiadomień do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zawarcia z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A. umowy w przedmiocie rejestracji akcji Spółki w depozycie 
papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 
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oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.  

§ 3

3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

3. Zamienne papiery wartościowe, wymienialne papiery wartościowe 
lub papiery wartościowe z warrantami

W dniu 25.04.2006 r. Walne Zgromadzenie Emitenta pojęło uchwałę nr 20 w sprawie warunkowego 
podwyższenia Kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki w następującym brzmieniu:

„Uchwała nr 20 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Qumak-Sekom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa 
poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz  zmiany Statutu Spółki 

Działając na podstawie art. 432, 448 i 449 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie 
Spółki postanawia co następuje:

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 800.000 
(słownie: osiemset tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 800.000  (słownie: osiemset 
tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1 złoty każda („Akcje”). 

2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego 
Zgromadzenia Spółki nr 21 z dnia 25 kwietnia 2006 r. („Warranty”).

3. Posiadacze Akcji uczestniczą w dywidendzie wypłacanej w roku obrotowym (za cały poprzedni 
rok obrotowy), w którym Akcje zostały po raz pierwszy zarejestrowane na rachunku papierów 
wartościowych posiadacza Warrantów, o ile zostały zarejestrowane na takim rachunku przed 
dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie decyzja o wypłacie 
dywidendy. 

4. Prawo poboru Akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki jest w całości wyłączone.

5. Prawo objęcia Akcji będzie przysługiwać wyłącznie posiadaczom Warrantów określonym 
w uchwale nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki, na warunkach 
określonych w tej uchwale.

6. Cena emisyjna Akcji wynosi 1 (słownie: jeden) złoty.

7. Termin wykonania prawa do objęcia Akcji upływa w dniu 31 grudnia 2008 r.

8. Akcje zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów 
Wartościowych w Warszawie S.A. oraz będą miały formę zdematerializowaną.

9. Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji 
niniejszej uchwały, w tym do złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji 
Papierów Wartościowych i Giełd, dokonania odpowiednich czynności z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych S.A., w tym zawarcia umowy w przedmiocie rejestracji Akcji w 
depozycie oraz złożenia wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji do obrotu na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do określenia, w wykonaniu postanowień uchwały 
nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia 
Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki, szczegółowych zasad obejmowania 
Akcji.

11. W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego zgodnie z niniejszą uchwałą 
dokonuje się zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie po § 3 Statutu nowego § 3a o następującej 
treści:
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„§ 3a

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje warunkowo podwyższony o kwotę nie więcej niż 800.000 
(słownie: osiemset tysięcy) złotych, poprzez emisję nie więcej niż 800.000 (słownie: osiemset 
tysięcy) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1 złoty każda. 

2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie 
praw do objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wyemitowanych na 
podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r.”

12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, a w zakresie zmian w Statucie z mocą obowiązującą 
od dnia dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uzasadnienie uchwały:

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonane zostaje w celu przyznania praw do 
objęcia akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały 
Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r. Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek 
handlowych, podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia 
akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego.

Ze względu na fakt, że warranty subskrypcyjne oraz akcje serii K zostaną wyemitowane dla członków 
zarządu oraz kadry kierowniczej Spółki w celu realizacji Programu Motywacyjnego, który to program ma 
na celu ustabilizowanie składu osobowego kadry kierowniczej oraz stworzenie nowych, efektywnych 
mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie oraz rozwój Spółki, a tym 
samym zapewnienie wzrostu wartości Spółki, Walne Zgromadzenie stoi na stanowisku, że dokonanie 
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego leży w interesie Spółki.”

Uchwała została powzięta jednogłośnie. Uchwała nr 20 została zaprotokołowana w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Hannę Prus-Głowacką z Kancelarii Notarialnej w Warszawie (Rep. A nr 
3084/2006).

Zmiana Statutu wynikająca ze wspomnianej uchwały nr 20 stanie się skuteczna z chwilą wpisania jej do 
rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejestrowy. 

W toku Walnego Zgromadzenia przedstawiona została pisemna opinia Zarządu Emitenta w sprawie 
wyłączenia prawa poboru akcji serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w związku 
z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o następującym brzmieniu:

„Opinia 
Zarządu Qumak – Sekom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 

25 kwietnia 2006 r.

 w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii K przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki 
w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego

Na dzień 25.04.2006 r. zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak – Sekom Spółka 
Akcyjna z siedziba w Warszawie („Spółka”) w celu podjęcia uchwał m.in. w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o nie więcej niż 800.000 zł poprzez emisję nie więcej niż 
800.000  akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 złoty każda oraz w sprawie 
emisji przez Spółkę warrantów subskrypcyjnych uprawiających do objęcia akcji serii K Spółki.

Planowana emisja warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy Spółki ma na celu przyznanie członkom zarządu Spółki oraz  jej kluczowym pracownikom 
(„Osoby Uprawnione”) prawa do objęcia akcji serii K, o ile osoby te będą kontynuowały swą pracę 
dla Spółki i o ile Spółka osiągać będzie zadowalające wyniki finansowe. Emisja akcji serii K w ramach 
warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego ma na celu uznanie dotychczasowych wyników 
pracy Osób Uprawnionych dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką. 

Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii K równej cenie nominalnej jest podyktowane koniecznością 
zapewnienia motywacyjnego charakteru Programowi Motywacyjnemu, którego założenia w formie 
projektu uchwały zarząd zamierza przedłożyć walnemu zgromadzeniu Spółki w dniu 25.04.2006 r. 

Biorąc powyższe pod uwagę, emisja akcji serii K z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych 
akcjonariuszy leży w interesie Spółki i zarząd, na podstawie projektu uchwały w sprawie warunkowego 
podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu Spółki, opiniuje ją pozytywnie i rekomenduje 
akcjonariuszom jej przyjęcie.”
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W dniu 25.04.2006 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 21 w sprawie emisji 
warrantów subskrypcyjnych Spółki w brzmieniu następującym:

„Uchwała nr 21 
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Qumak-Sekom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 kwietnia 2006 r.

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych Spółki 

Działając na podstawie art. 393 pkt 5 i art. 453 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia co następuje:

1. Pod warunkiem zarejestrowania przez sąd warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego 
Spółki, uchwalonego uchwałą nr 20Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 kwietnia 2006 
r., Spółka wyemituje łącznie 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania, na warunkach określonych poniżej, akcji 
zwykłych na okaziciela serii K Spółki („Warranty”), z czego 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) 
Warrantów serii A oraz 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) Warrantów serii B.

2. Warranty emitowane będą nieodpłatnie na warunkach i w celu realizacji Programu Motywacyjnego, 
którego założenia zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 25 
kwietnia  2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki.

3. Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na 
okaziciela serii K,  po cenie emisyjnej równej 1 (słownie: jeden) złoty.

4. Termin wykonania praw z Warrantów upływa z dniem 31 grudnia 2008 r.

5. Prawo do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki jest uprawnieniem wynikającym 
z Warrantu i nie może być przeniesione bez przeniesienia Warrantu.

6. Osobami uprawnionymi do objęcia Warrantów są członkowie Zarządu Spółki oraz pozostali 
kluczowi członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Osoby takie zostaną wskazane na zasadach 
określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki nr 19 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Motywacyjnegodla kadry menedżerskiej Spółki .

7. Wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. 

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została powzięta jednogłośnie. Uchwała nr 21 została zaprotokołowana w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Hannę Prus-Głowacką z Kancelarii Notarialnej w Warszawie (Rep. A 
nr 3084/2006).

Ponadto Emitent nie emitował papierów wartościowych zamiennych na akcje Emitenta lub innych 
instrumentów uprawniających do udziału w kapitale lub zysku Emitenta, papierów wartościowych 
wymienialnych na akcje lub innych instrumentów uprawniających do udziału w kapitale lub zysku 
Emitenta.

Informacja o prawach nabycia lub zobowiązaniach w odniesieniu do kapitału docelowego lub 
zobowiązaniach do podwyższenia kapitału

Statut Emitenta nie przewiduje upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego 
(kapitał docelowy). Emitent nie jest stroną umowy lub porozumienia zobowiązującego go do dokonania 
podwyższenia kapitału zakładowego.

4. Informacje o opcjach

W dniu 25.04.2006 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta podjęło uchwałę nr 19 w sprawie 
Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej spółki, w brzmieniu następującym:
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„Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 

Qumak-Sekom S.A. z siedzibą w Warszawie
25 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki

A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, doceniając rolę Zarządu oraz kadry kierowniczej w rozwoju 
Spółki oraz pragnąc przyczynić się do stabilizacji składu osobowego kadry kierowniczej, stworzenia 
nowych, efektywnych mechanizmów motywacyjnych dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie 
oraz rozwój Spółki, a tym samym dążąc do zapewnienia wzrostu wartości akcji Spółki, postanawia 
niniejszym wprowadzić program motywacyjny oparty na następujących zasadach („Program”):

I. Czas trwania Programu

Programem zostaną objęte lata obrotowe Spółki: 2006 i 2007.

II. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Programie

Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi członkowie kadry 
menedżerskiej Spółki. Przez kluczowych członków kadry menedżerskiej grupy kapitałowej rozumie 
się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu istotnych decyzji lub ich działalność 
w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej 
przychodów i zysków, tj.:

a) członków Zarządu Spółki w osobach: Andrzej Swolkień, Paweł Jaguś, Jan Goliński oraz 
Aleksander Plata, oraz

b) pozostałych członków kadry menedżerskiej Spółki.

Szczegółowa lista zawierająca imiona, nazwiska oraz stanowiska osób uprawnionych, o których 
mowa w lit. (b) powyżej oraz liczbę warrantów skierowanych do objęcia przez każdą z tych osób 
zostanie przygotowana i zatwierdzona uchwałą przez Zarząd Spółki, w terminie 30 dni od dnia 
podjęcia niniejszej uchwały.

III. Emisja warrantów subskrypcyjnych

Spółka wyemituje łącznie 800.000 (słownie: osiemset tysięcy) warrantów subskrypcyjnych 
uprawniających ich posiadaczy do subskrybowania akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki (zwane 
dalej jako „Warranty”), z czego 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) Warrantów serii A oraz 500.000 
(słownie: pięćset tysięcy) Warrantów serii B.

Każdy Warrant uprawniać będzie jego posiadacza do objęcia 1 (słownie: jednej) akcji zwykłej na 
okaziciela serii K,  po cenie emisyjnej równej 1 (słownie: jeden) złoty.

IV. Przydział warrantów subskrypcyjnych

Warranty serii A

Warranty serii A przeznacza się do objęcia przez członków Zarządu Spółki w następujących 
proporcjach: Andrzej Swolkień - 75.000 Warrantów serii A, Paweł Jaguś - 75.000 Warrantów serii A, 
Jan Goliński - 75.000 Warrantów serii A oraz Aleksander Plata - 75.000 Warrantów serii A.

Warranty serii B

Warranty serii B przeznacza się do objęcia przez członków Zarządu Spółki oraz członków kadry 
menedżerskiej Spółki innych niż członkowie Zarządu według następujących zasad:

a) z łącznej liczby Warrantów serii B przeznaczonych do objęcia, 400.000 Warrantów serii 
B przeznaczonych jest do objęcia przez członków Zarządu Spółki w następujący sposób: 
Andrzej Swolkień - 100.000 Warrantów serii B, Paweł Jaguś - 100.000 Warrantów serii B, 
Jan Goliński - 100.000 Warrantów serii B oraz Aleksander Plata - 100.000 Warrantów serii B,

b) z łącznej liczby Warrantów serii B przeznaczonych do objęcia, 100.000 Warrantów serii 
B przeznaczonych jest do objęcia przez członków kadry menedżerskiej Spółki innych niż 
członkowie Zarządu,
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c) z łącznej liczby Warrantów serii B przeznaczonych do objęcia przez członków Zarządu, za 
każdy rok z lat obrotowych objętych Programem Motywacyjnym przeznacza się do objęcia 
nie więcej niż 200.000 Warrantów serii B, z zastrzeżeniem pkt V poniżej,

d) z łącznej liczby Warrantów serii B przeznaczonych do objęcia przez członków kadry 
menedżerskiej Spółki innych niż członkowie Zarządu, za każdy rok z lat obrotowych 
objętych Programem Motywacyjnym przeznacza się do objęcia nie więcej niż 50.000 
Warrantów serii B, z zastrzeżeniem pkt V poniżej.

V. Kryteria przydziału warrantów

Warranty serii A

Warranty serii A zostaną  przydzielone uprawnionym osobom, o ile:

(1) spełni się jeden z dwóch następujących warunków: (a) upłynie 18 miesięcy od dnia zamknięcia 
subskrypcji akcji serii I wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia 
nr 17 z dnia 25 kwietnia 2006 r. lub (b) sąd rejestrowy zarejestruje zmianę Statutu Spółki 
wprowadzoną uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 25 kwietnia 2006 r. oraz 
udział Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Magna Polonia” Spółka Akcyjna w kapitale 
zakładowym Spółki spadnie poniżej 1.344.290 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści 
cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji, oraz

(2) w dacie spełnienia się któregokolwiek z warunków, o którym mowa w pkt (1) powyżej 
osoba uprawniona będzie pozostawała w stosunku zatrudnienia w Spółce lub będzie pełniła 
funkcję członka Zarządu Spółki, przy czym ustanie stosunku zatrudnienia lub pełnienia funkcji 
członka Zarządu Spółki z przyczyn innych niż:

a) rozwiązanie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym 
przez osobę uprawnioną przed datą spełnienia się któregokolwiek z warunków, o których 
mowa w pkt (1) powyżej; lub

b) rozwiązanie z osobą uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy lub 
rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, 
uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego przed datą 
spełnienia się któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt (1) powyżej,

nie skutkuje utratą prawa do nabycia Warrantów serii A.

Warranty serii A zostaną przydzielone uprawnionym osobom niezwłocznie, ale nie później niż w 
ciągu dwóch tygodni od dnia spełnienia się któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt (1) 
powyżej.

Warranty serii B

Warranty serii B zostaną przydzielone uprawnionym osobom, o ile w latach obrotowych 2006 i 
2007 wskaźnik EBITDA rozumiany jako wynik na działalności operacyjnej Spółki powiększony o 
amortyzację osiągnie wielkości określone poniżej: 

a) za 2006 r. – wzrost wskaźnika EBITDA o 25%  w stosunku do wskaźnika EBITDA za 2005 r. 
oraz

b) za 2007 r. – wzrost wskaźnika EBITDA o 20%  w stosunku do wskaźnika EBITDA za 2006 r.,

z zastrzeżeniem, że Warranty serii B nie przydzielone za 2006 r. z uwagi na nie osiągnięcie 
wymaganego wzrostu wskaźnika EBITDA mogą zostać przydzielone uprawnionym osobom, o ile 
wzrost wskaźnika EBITDA za  2007 r.  stosunku do  2005 r. wyniesie co najmniej 50%.

Wskaźnik EBITDA zostanie obliczony w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych przez walne 
zgromadzenie Spółki sprawozdaniach finansowych Spółki za dany rok obrotowy.

Warranty serii B za dany rok obrotowy zostaną przydzielone osobie uprawnionej niezwłocznie, ale 
nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty spełnienia się warunku finansowego dla danego 
roku obrotowego, o którym mowa powyżej, pod warunkiem zatrudnienia tej osoby lub pełnienia 
przez nią w danym roku obrotowym funkcji członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 9 
następujących po sobie miesięcy.
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Utrata prawa do nabycia Warrantów serii B za dany rok obrotowy następuje w przypadku:

a) rozwiązania umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym 
przez osobę uprawnioną przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za dany 
rok obrotowy; lub

b) rozwiązania z osobą uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy lub 
rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, 
uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego przed 
zatwierdzeniem sprawozdania finansowego Spółki za dany rok obrotowy.

Zarząd Spółki przedstawi Radzie Nadzorczej Spółki w celach informacyjnych listę uprawnionych osób 
wraz z odpowiednią liczbą Warrantów serii B przydzieloną tym osobom, nie później niż w ciągu 30 
dni od dnia zatwierdzenia przez walne zgromadzenie Spółki sprawozdania finansowego Spółki. 

VI. Prawo do objęcia akcji Spółki

Na warunkach określonych w niniejszym Programie każdy Warrant uprawnia jego posiadacza do 
objęcia jednej akcji zwykłej na okaziciela serii K Spółki, o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden 
złoty). 

Cena emisyjna akcji serii K wynosi 1 zł (słownie: jeden złoty). 

Realizacja prawa do objęcia akcji serii K wynikającego z Warrantu serii A może nastąpić nie wcześniej 
niż po upływie dwóch tygodni od dnia przydziału Warrantu serii A i nie później niż po upływie 
dwóch miesięcy od dnia przydziału Warrantu serii A. 

Realizacja prawa do objęcia akcji serii K wynikającego z Warrantu serii B może nastąpić nie wcześniej 
niż po upływie dwóch tygodni od dnia przydziału Warrantu serii B i nie później niż po upływie dwóch 
miesięcy od dnia przydziału Warrantu serii B. 

VII. Umowy opcji

Z osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostaną podpisane, w 
terminie 45 dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały, umowy opcji określające prawa i obowiązki 
organów Spółki oraz osób uprawnionych wynikające z uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na 
zasadach określonych niniejszą uchwałą. 

Zobowiązuje się Radę Nadzorczą Spółki do zamieszczenia w umowach opcji zawieranych z członkami 
Zarządu, oraz Zarząd Spółki do zamieszczenia w umowach opcji zawieranych z członkami kadry 
menedżerskiej Spółki innymi niż członkowie Zarządu, postanowień zobowiązujących uprawnione 
osoby do odsprzedaży Spółce nabytych przez takie osoby za dany rok obrotowy Warrantów serii 
B po cenie ich nabycia lub, w przypadku gdyby w zamian za Warranty serii B osoby takie objęły 
akcje serii K, do odsprzedaży akcji serii K po cenie ich objęcia – w przypadku ustania, przed datą 
przypadającą 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy, 
stosunku zatrudnienia  takiej osoby lub ustania pełnienia przez taka osobę funkcji członka Zarządu 
Spółki z następujących przyczyn:

a) rozwiązanie umowy o pracę lub kontraktu menedżerskiego za wypowiedzeniem złożonym 
przez osobę uprawnioną; lub

b) rozwiązanie z osobą uprawnioną umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy lub 
rozwiązania kontraktu menedżerskiego z przyczyn leżących po stronie osoby uprawnionej, 
uzasadniających natychmiastowe rozwiązanie kontraktu menedżerskiego.

Odsprzedaż Warrantów serii B lub akcji serii K na rzecz Spółki, o której mowa powyżej nastąpi w celu 
ich umorzenia.

VIII. Odszkodowanie

Umowy opcji będą przewidywać odszkodowanie dla osoby uprawnionej w przypadku, gdy z 
jakichkolwiek przyczyn, nie leżących po stronie osoby uprawnionej, w szczególności wskutek zmiany 
niniejszej uchwały wskutek zmian w akcjonariacie Spółki, połączenia, przekształcenia czy podziału 
Spółki, nie będzie ona mogła objąć przysługujących jej Warrantów lub nie będzie mogła zrealizować 
wynikającego z Warrantów prawa do objęcia akcji serii K.

Odszkodowanie wynosić będzie kwotę różnicy pomiędzy wartością Warrantów (obliczonej jako 
iloczyn liczby Warrantów lub akcji do objęcia których osoba była uprawniona, a których nie objęła 



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 215 

 Rozdział IV

z przyczyn nie leżących po jej stronie i ceny emisyjnej akcji Spółki), a wartością akcji (obliczonej 
jako iloczyn liczby Warrantów lub akcji do objęcia których osoba była uprawniona, a których 
nie objęła z przyczyn nie leżących po jej stronie, a ceną rynkową (zamknięcie sesji) akcji w dniu 
walnego zgromadzenia, które zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe Spółki i które odbyło się 
bezpośrednio przed wystąpieniem osoby uprawnionej z roszczeniem.

Umowy opcji przewidywać będą również mechanizm wyrównania (kompensata) należnego osobie 
uprawnionej, w przypadku, gdy cena emisyjna akcji serii K zostanie podwyższona mocą uchwały 
walnego zgromadzenia Spółki. Wyrównanie przysługujące osobie uprawnionej od Spółki stanowić 
będzie iloczyn kwoty różnicy pomiędzy ceną emisyjną określoną w niniejszej uchwale, a nową ceną 
emisyjną oraz liczby objętych akcji.

B. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Radę Nadzorczą Spółki do opracowania 
i przyjęcia, na podstawie powyższych założeń, w terminie 30 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały, 
regulaminu Programu Motywacyjnego określającego jego szczegółowe zasady funkcjonowania.

C. Rada Nadzorcza Spółki może, w trakcie realizacji Programu Motywacyjnego na wniosek Zarządu 
Spółki, wprowadzić do regulaminu Programu Motywacyjnego postanowienia odbiegające od 
założeń przyjętych w niniejszej uchwale, o ile uzna, że zmiany takie będą służyły zwiększeniu 
motywacyjnego charakteru Programu Motywacyjnego i nie będą miały negatywnego wpływu na 
funkcjonowanie Spółki, przy czym odstępstwa te nie mogą dotyczyć:

a) czasu trwania Programu Motywacyjnego,

b) ilości akcji objętych Programem Motywacyjnym,

c) kryteriów przydziału Warrantów oraz akcji serii K,

d) zasad odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki.

D. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała została powzięta jednogłośnie. Uchwała nr 19 została zaprotokołowana w formie aktu 
notarialnego przez notariusza Hannę Prus-Głowacką z Kancelarii Notarialnej w Warszawie (Rep. A nr 
3084/2006).

5. Przewidywana data emisji papierów wartościowych
Emitent zamierza przeprowadzić emisję Akcji Serii I oraz sprzedaż Akcji należących do NFI Magna 
Polonia S.A. w drugim kwartale 2006 r.

6. Informacje na temat potrącania u źródła podatków od dochodu
W Prospekcie zostały opisane jedynie ogólne zasady opodatkowania dochodów związanych 
z posiadaniem akcji lub praw do akcji. Inwestorzy zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji 
w tym zakresie powinni skorzystać z usług doradców podatkowych, finansowych i prawnych.

Opodatkowanie dochodów z dywidendy

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby fizyczne

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów z tytułu dywidendy odbywa 
się według następujących zasad, określonych przez przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Fizycznych:

1) podstawą opodatkowania jest cały przychód otrzymany z tytułu dywidendy,

2) przychodu z tytułu dywidendy nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych 
w art. 27 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych (art. 30a ust. 7 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Fizycznych),

3)  podatek z tytułu dywidendy wynosi 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Fizycznych),
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4) płatnikiem podatku jest podmiot wypłacający dywidendę, który potrąca kwotę podatku z przypadającej 
do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego dla płatnika urzędu skarbowego. Zgodnie ze 
stanowiskiem Ministerstwa Finansów, sformułowanym w piśmie z dnia 5 lutego 2002 roku skierowanym 
do KDPW, płatnikiem tym jest biuro maklerskie prowadzące rachunek papierów wartościowych osoby 
fizycznej, której wypłacana jest dywidenda.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych z dywidendy przez osoby prawne

Opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych odbywa się według następujących zasad, 
określonych w Ustawie o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych:

1) podstawę opodatkowania stanowi cały przychód z tytułu dywidendy,

2) podatek wynosi 19 % otrzymanego przychodu (art. 22 ust. 1 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych),

3) kwotę podatku uiszczonego z tytułu otrzymanej dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych odlicza się od kwoty podatku, obliczonego zgodnie z art. 19 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych. W braku możliwości odliczenia kwotę tę odlicza się w następnych 
latach podatkowych (art. 23 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych),

4) zwalnia się od podatku dochodowego spółki wchodzące w skład podatkowej grupy kapitałowej, 
uzyskujące dochody od spółek tworzących tę grupę (art. 22 ust. 3 Ustawy o Podatku Dochodowym od 
Osób Prawnych),

5) zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu 
udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółek, 
które łącznie spełniają następujące warunki (art. 22 ust. 4 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób 
Prawnych):

a) wypłacającym dywidendę oraz inne należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest 
spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach 
osób prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita 
Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od 
całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

c) spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale 
spółki, o której mowa w lit. a,

d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału 
w zyskach osób prawnych jest:

spółka, o której mowa w lit. b, albo

położony poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, w rozumieniu art. 20 
ust. 13 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, spółki, o której mowa w lit. b, 
jeżeli osiągnięty dochód (przychód) podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony. 

Zwolnienie ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend 
oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych posiada udziały (akcje) w spółce 
wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w art. 22 ust. 4 pkt 3 Ustawy o Podatku 
Dochodowym od Osób Prawnych, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zwolnienie to ma również 
zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), przez 
spółkę uzyskującą dochody z tytułu udziału w zysku osoby prawnej, upływa po dniu uzyskania 
tych dochodów. W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w ustalonej 
wysokości, nieprzerwanie przez okres dwóch lat, spółka jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z 
odsetkami za zwłokę, w wysokości 19% przychodów, z uwzględnieniem umów w sprawie unikania 
podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zwolnienie stosuje się 
odpowiednio do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do Ustawy o Podatku Dochodowym 
od Osób Prawnych.

Zwolnienie ma zastosowanie w stosunku do dochodów osiągniętych od dnia uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
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6) płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która potrąca kwotę zryczałtowanego 
podatku dochodowego z przypadającej do wypłaty sumy oraz wpłaca ją na rachunek właściwego 
dla podatnika urzędu skarbowego (art. 26 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych).

Podatek dochodowy od dochodu uzyskanego ze sprzedaży akcji

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne

Dochody osiągane przez osoby prawne ze sprzedaży akcji podlegają opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem opodatkowania jest dochód stanowiący różnicę 
pomiędzy przychodem, tj. kwotą uzyskaną ze sprzedaży akcji, a kosztami uzyskania przychodu, czyli 
wydatkami poniesionymi na nabycie lub objęcie akcji. Dochód ze sprzedaży akcji łączy się z pozostałymi 
dochodami i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie z art. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, osoby prawne, które sprzedały 
akcje, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej co miesiąc deklaracji 
podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do 
wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów 
uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem 
należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek zapłaconych za 
poprzednie miesiące tego roku.

Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 
ust. 6-7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie 
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie 
o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), 
wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Od dochodów uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z odpłatnego zbycia papierów 
wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz 
z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną (...) podatek dochodowy wynosi 
19 proc. uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 
Wyjątkiem od przedstawionej zasady jest odpłatne zbywanie papierów wartościowych i pochodnych 
instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających, jeżeli czynności te wykonywane są 
w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (ust. 4). Dochodów (przychodów) z przedmiotowych 
tytułów nie łączy się z pozostałymi dochodami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Dochodem, o którym mowa w art. 30b ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
jest:

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych 
a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 
ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14,

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów 
wartościowych, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o publicznym obrocie papierami 
wartościowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 
38a,

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów 
finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, 
określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a,

- różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach 
mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 
ust. 1f pkt 1 lub art. 23 ust. 1 pkt 38,

- różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość 
prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż 
przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na 
podstawie art. 22 ust. 1e, osiągnięta w roku podatkowym. 
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Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa 
w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wykazać dochody uzyskane 
w roku podatkowym m.in. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, i dochody z odpłatnego 
zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających 
oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia 
udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian 
za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć 
należny podatek dochodowy (art. 30b ust. 6 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Zgodnie z art. 30b ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zastosowanie stawki 
podatkowej, wynikającej z umów zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, lub niepobranie 
podatku ma zastosowanie, pod warunkiem przedstawienia płatnikowi przez podatnika zaświadczenie 
o miejscu zamieszkania lub siedzibie za granicą dla celów podatkowych (tzw. certyfikat rezydencji), 
wydane przez właściwy organ administracji podatkowej.

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia prawa do akcji (PDA)

Zgodnie z art. 3 pkt 29 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, prawo do akcji (PDA) jest 
papierem wartościowym, z którego wynika uprawnienie do otrzymania, niemających formy dokumentu, 
akcji nowej emisji spółki publicznej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające 
z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych albo z dniem uprawomocnienia 
się postanowienia sądu rejestrowego odmawiającego wpisu podwyższenia kapitału zakładowego do 
rejestru przedsiębiorców.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne

Stosownie do art. 5a pkt 11 oraz art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zasady 
opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia PDA są analogiczne jak w przypadku opodatkowania 
dochodów ze zbycia akcji uzyskiwanych przez osoby fizyczne. 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku 
opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia PDA uzyskiwanych przez podatników podatku 
dochodowego od osób prawnych zasady opodatkowania są analogiczne jak przy zbyciu akcji.

Opodatkowanie dochodów z odpłatnego zbycia prawa poboru

Na podstawie art. 433 Kodeksu Spółek Handlowych, prawo poboru jest to przysługujące akcjonariuszom 
prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji. Prawa 
poboru stanowią papiery wartościowe w rozumieniu art. 3 pkt 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi.

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne 

Stosownie do art. 5a pkt 11 oraz art. 30b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, 
zasady opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia prawa poboru są analogiczne jak w przypadku 
opodatkowania dochodów ze zbycia akcji uzyskiwanych przez osoby fizyczne. 

Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez osoby prawne 

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 8 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Prawnych, w przypadku 
opodatkowania dochodów z odpłatnego zbycia prawa poboru uzyskiwanych przez podatników 
podatku dochodowego od osób prawnych zasady opodatkowania są analogiczne jak przy zbyciu akcji.

Podatek od spadków i darowizn

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn, nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku 
lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem akcji, podlega 
opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: 

a) w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był 
obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, lub 

b) prawa majątkowe dotyczące akcji są wykonywane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 
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Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa 
lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo 
pomiędzy darczyńcą i obdarowanym.

Odpowiedzialność płatnika

Zgodnie z brzmieniem art. 30 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst 
jednolity Dz.U. z 2005 roku nr 8, poz. 60 ze zm.) płatnik, który nie wykonał ciążącego na nim obowiązku 
obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi 
podatkowemu – odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany a niewpłacony. Płatnik 
odpowiada za te należności całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność ta jest niezależna od woli 
płatnika. Przepisów o odpowiedzialności płatnika nie stosuje się wyłącznie w przypadku, jeżeli odrębne 
przepisy stanowią inaczej, albo jeżeli podatek nie został pobrany z winy podatnika.
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ROZDZIAŁ V
REGULACJE DOTYCZĄCE RYNKU KAPITAŁOWEGO 

1. Opis ograniczeń w swobodzie przenoszenia papierów wartościowych
Ograniczenia wynikające ze Statutu.

Statut nie przewiduje żadnych ograniczeń w obrocie akcjami Emitenta.

Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie Publicznej oraz Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi

Obrót akcjami Emitenta, jako akcjami spółki publicznej podlega ograniczeniom określonym 
w Ustawie o Ofercie Publicznej oraz w Ustawie o Obrocie Instrumentami Finansowymi, które wraz 
z Ustawą o Nadzorze nad Rynkiem Kapitałowym zastąpiły przepisy Prawa o Publicznym Obrocie 
Papierami Wartościowymi.

1) Zgodnie z art. 19 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:

(a) papiery wartościowe objęte zatwierdzonym prospektem emisyjnym mogą być przedmiotem 
obrotu na rynku regulowanym wyłącznie po ich dopuszczeniu do tego obrotu,

(b) dokonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oferty publicznej albo obrotu papierami 
wartościowymi lub innymi instrumentami finansowymi na rynku regulowanym wymaga 
pośrednictwa firmy inwestycyjnej.

2) Zgodnie z art. 159 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi członkowie zarządu, 
rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli 
rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub 
innym stosunku prawnym o podobnym charakterze nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek 
własny lub osoby trzeciej akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych 
instrumentów finansowych z nimi powiązanych oraz dokonywać na rachunek własny lub osoby 
trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie 
takimi instrumentami finansowymi w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 
159 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Okresem zamkniętym jest:

(a) okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej emitenta 
lub instrumentów finansowych, spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy 
o Obrocie Instrumentami Finansowymi do przekazania tej informacji do publicznej 
wiadomości,

(b) w przypadku raportu rocznego – dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do 
publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że 
osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został 
sporządzony raport,

(c) w przypadku raportu półrocznego – miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego 
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 
został sporządzony raport,

(d) w przypadku raportu kwartalnego – dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej 
wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego 
raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, 
chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których 
został sporządzony raport.

3) Zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi osoby wchodzące 
w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby 
pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp 
do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego emitenta oraz kompetencje 
w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia 
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działalności gospodarczej są obowiązane do przekazywania Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, o których mowa w art. 
160 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na własny rachunek, transakcjach nabycia 
lub zbycia akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów 
finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku 
regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku.

4) Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej każdy:

(a) kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej,

(b) kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 50% albo 75% ogólnej liczby głosów w tej 
spółce i w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 20%, 25%, 33%, 
50% albo 75% lub mniej ogólnej liczby głosów,

(c) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów, o 
co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do 
obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych, lub o co najmniej 5% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej, której akcje dopuszczone są do innego rynku regulowanego, albo

(d) kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów, o co 
najmniej 1% ogólnej liczby głosów,

jest zobowiązany zawiadomić o tym Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Spółkę w terminie 
4 dni od dnia zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów bądź od dnia, w którym dowiedział się o 
takiej zmianie lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Zawiadomienie 
powinno zawierać informacje o dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której 
dotyczy zawiadomienie, o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym 
udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale 
w ogólnej liczbie głosów, a także o liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w 
kapitale zakładowym oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie 
głosów. Zawiadomienie związane z osiągnięciem lub przekroczeniem 10% ogólnej liczby głosów 
powinno dodatkowo zawierać informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w 
ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego 
udziału. W przypadku każdorazowej zmiany tych zamiarów lub celu, akcjonariusz jest zobowiązany 
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od zaistnienia tej zmiany, poinformować o tym 
Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz spółkę. Obowiązek dokonania zawiadomienia nie 
powstaje w przypadku, gdy po rozliczeniu w depozycie papierów wartościowych kilku transakcji 
zawartych na rynku regulowanym w tym samym dniu, zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów 
w spółce publicznej na koniec dnia rozliczenia nie powoduje osiągnięcia lub przekroczenia progu 
ogólnej liczby głosów, z którym wiąże się powstanie tych obowiązków.

5) Zgodnie z art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej nabycie akcji spółki publicznej w liczbie powodującej 
zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów o więcej niż 10% ogólnej liczby głosów w okresie 
krótszym niż 60 dni przez podmiot, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi 
mniej niż 33% albo o więcej niż 5% ogólnej liczby głosów w okresie krótszym niż 12 miesięcy, przez 
akcjonariusza, którego udział w ogólnej liczbie głosów w tej spółce wynosi co najmniej 33%, może 
nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę tych 
akcji (art. 72 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej). W przypadku, gdy w okresach, o których mowa 
wyżej, zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów odpowiednio o 10% lub 5% ogólnej liczby 
głosów nastąpiło w wyniku zajścia innego zdarzenia prawnego niż czynność prawna, akcjonariusz 
jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od dnia zajścia zdarzenia, do zbycia takiej liczby akcji, która 
spowoduje, że ten udział nie zwiększy się w tym okresie odpowiednio o więcej niż 10% lub 5% 
ogólnej liczby głosów (art. 72 ust. 2 ustawy).

6) Zgodnie z art. 73 i 74 Ustawy o Ofercie Publicznej, przekroczenie:

(a) 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej 
osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, z wyjątkiem przypadku, gdy przekroczenie 33% ogólnej 
liczby głosów ma nastąpić w wyniku ogłoszenia wezwania, o którym mowa w podpunkcie 
poniżej (art. 73 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej),

(b) 66% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej może nastąpić wyłącznie w wyniku ogłoszenia 
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wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę wszystkich pozostałych akcji tej spółki 
(art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej),

przy czym w przypadku, gdy przekroczenie tych progów nastąpiło w wyniku nabycia akcji w ofercie 
publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału 
spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż 
czynność prawna zdarzenia prawnego, akcjonariusz jest zobowiązany, w terminie 3 miesięcy od 
przekroczenia odpowiedniego progu, albo do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż 
lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów (dotyczy 
przekroczenia progu 33%) lub wszystkich pozostałych akcji tej spółki (dotyczy przekroczenia progu 
66%), albo do zbycia akcji w liczbie powodującej osiągnięcie odpowiednio nie więcej niż 33% lub 
66% ogólnej liczby głosów, chyba że w tym terminie udział akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów 
ulegnie zmniejszeniu odpowiednio do nie więcej niż 33% lub 66% ogólnej liczby głosów w wyniku 
podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu spółki lub wygaśnięcia uprzywilejowania jego 
akcji (art. 73 ust. 2 oraz art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). Obowiązek, o którym mowa w art. 
73 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej i art. 74 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej, ma zastosowanie 
także w przypadku, gdy przekroczenie odpowiednio progu 33% lub 66% ogólnej liczby głosów 
w spółce publicznej nastąpiło w wyniku dziedziczenia, po którym udział w ogólnej liczbie głosów 
uległ dalszemu zwiększeniu, z tym że termin trzymiesięczny liczy się od dnia, w którym nastąpiło 
zdarzenie powodujące zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów (art. 73 ust. 3 oraz art. 74 ust. 
5 Ustawy o Ofercie Publicznej). Ponadto przepis art. 74 ust. 1 i 2 Ustawy o Ofercie Publicznej stosuje 
się odpowiednio w sytuacji zwiększenia stanu posiadania ogólnej liczby głosów przez podmioty 
zależne od podmiotu zobowiązanego do ogłoszenia wezwania lub wobec niego dominujące, 
a także podmioty będące stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te 
podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 
dotyczącego istotnych spraw spółki (art. 74 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej). Akcjonariusz, który 
w okresie 6 miesięcy po przeprowadzeniu wezwania ogłoszonego zgodnie z art. 74 ust. 1 nabył, 
po cenie wyższej niż cena określona w tym wezwaniu, kolejne akcje tej spółki, w inny sposób niż 
w ramach wezwań, jest obowiązany, w terminie miesiąca od tego nabycia, do zapłacenia różnicy 
ceny wszystkim osobom, które zbyły akcje w tym wezwaniu, z wyłączeniem osób, od których akcje 
zostały nabyte po cenie obniżonej w przypadku określonym w art. 79 ust. 4. Ustawy o Ofercie 
Publicznej.

Obowiązki, o których mowa w art. 72 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku 
nabywania akcji w obrocie pierwotnym, w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu 
niepieniężnego oraz w przypadku połączenia lub podziału spółki (art. 75 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej).

7) Zgodnie z art. 75 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki wskazane w art. 72 i 73 Ustawy 
o Ofercie Publicznej nie powstają w przypadku nabywania akcji od Skarbu Państwa w wyniku 
pierwszej oferty publicznej oraz w okresie 3 lat od dnia zakończenia sprzedaży przez Skarb Państwa 
akcji w wyniku pierwszej oferty publicznej, a zgodnie z art. 75 ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej 
obowiązki, o których mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie powstają w przypadku 
nabywania akcji:

(a) wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu, które nie są przedmiotem ubiegania się 
o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym lub nie są dopuszczone do tego obrotu,

(b) od podmiotu wchodzącego w skład tej samej grupy kapitałowej,

(c) w trybie określonym przepisami prawa upadłościowego i naprawczego oraz w postępowaniu 
egzekucyjnym,

(d) zgodnie z umową o ustanowienie zabezpieczenia finansowego, zawartą przez uprawnione 
podmioty na warunkach określonych w ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych 
zabezpieczeniach finansowych (Dz.U. nr 91, poz. 871),

(e) obciążonych zastawem w celu zaspokojenia zastawnika uprawnionego na podstawie innych 
ustaw do korzystania z trybu zaspokojenia polegającego na przejęciu na własność przedmiotu 
zastawu,

(f) w drodze dziedziczenia, z wyjątkiem sytuacji, o których mowa w art. 73 ust. 3 i art. 74 ust. 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej.

8) Zgodnie z art. 75 ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej przedmiotem obrotu nie mogą być akcje 
obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia z wyjątkiem przypadku, gdy nabycie tych akcji 
następuje w wykonaniu umowy o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego w rozumieniu 



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 223 

 Rozdział V

powołanej wyżej ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych.

9) Zgodnie z art. 76 Ustawy o Ofercie Publicznej w zamian za akcje będące przedmiotem wezwania do 
zapisywania się na zamianę akcji mogą być nabywane wyłącznie akcje innej spółki, kwity depozytowe, 
listy zastawne lub obligacje emitowane przez Skarb Państwa, które są zdematerializowane, a w 
przypadku, gdy przedmiotem wezwania mają być wszystkie pozostałe akcje spółki, wezwanie 
musi przewidywać możliwość sprzedaży akcji przez podmiot zgłaszający się w odpowiedzi na to 
wezwanie, po cenie ustalonej zgodnie z art. 79 ust. 1-3 Ustawy o Ofercie Publicznej.

10) Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej ogłoszenie wezwania następuje po 
ustanowieniu zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 100% wartości akcji, które mają 
być przedmiotem wezwania, a ustanowienie zabezpieczenia powinno być udokumentowane 
zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej udzielającej zabezpieczenia lub 
pośredniczącej w jego udzieleniu. Wezwanie jest ogłaszane i przeprowadzane za pośrednictwem 
podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest 
zobowiązany, nie później niż na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów, 
do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia Komisji Papierów Wartościowych i 
Giełd oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje i dołączenia 
do niego treści wezwania (art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej). Odstąpienie od ogłoszonego 
wezwania jest niedopuszczalne, chyba że po jego ogłoszeniu inny podmiot ogłosił wezwanie 
dotyczące tych samych akcji, a odstąpienie od wezwania ogłoszonego na wszystkie pozostałe 
akcje tej spółki jest dopuszczalne jedynie wtedy, gdy inny podmiot ogłosił wezwanie na wszystkie 
pozostałe akcje tej spółki po cenie nie niższej niż w tym wezwaniu (art. 77 ust. 3 Ustawy o Ofercie 
Publicznej). Po ogłoszeniu wezwania podmiot obowiązany do ogłoszenia wezwania oraz zarząd 
spółki, której akcji wezwanie dotyczy, przekazuje informację o tym wezwaniu, wraz z jego treścią, 
odpowiednio przedstawicielom zakładowych organizacji zrzeszających pracowników spółki, a w 
przypadku ich braku – bezpośrednio pracownikom (art. 77 ust. 5 Ustawy o Ofercie Publicznej). 
Po otrzymaniu zawiadomienia Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może najpóźniej na 3 
dni robocze przed dniem rozpoczęcia przyjmowania zapisów zgłosić żądanie wprowadzenia 
niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania lub przekazania wyjaśnień dotyczących 
jego treści, w terminie określonym w żądaniu, nie krótszym niż 2 dni (art. 78 ust. 1 Ustawy o 
Ofercie Publicznej). W okresie pomiędzy zawiadomieniem Komisji Papierów Wartościowych i 
Giełd oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane dane akcje, o zamiarze 
ogłoszenia wezwania a zakończeniem wezwania, podmiot zobowiązany do ogłoszenia wezwania 
oraz podmioty zależne od niego lub wobec niego dominujące, a także podmioty będące stronami 
zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej 
lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw 
spółki mogą nabywać akcje spółki, której dotyczy wezwanie, jedynie w ramach tego wezwania 
oraz w sposób w nim określony i jednocześnie nie mogą zbywać takich akcji ani zawierać umów, z 
których mógłby wynikać obowiązek zbycia przez nie tych akcji, w czasie trwania wezwania (art. 77 
ust. 4 Ustawy o Ofercie Publicznej).

Cena akcji proponowanych w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej 
powinna zostać ustalona na zasadach określonych w art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej:

11) Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie Publicznej obowiązki określone w pkt 4)-10) powyżej spoczywają 
również na:

(a) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w ustawie próg ogólnej liczby głosów w 
związku z:

-  zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego,

- nabywaniem lub zbywaniem obligacji zamiennych na akcje spółki publicznej, kwitów 
depozytowych wystawionych w związku z akcjami takiej spółki, jak również innych papierów 
wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia jej akcji,

- uzyskaniem statusu podmiotu dominującego w spółce kapitałowej lub innej osobie prawnej 
posiadającej akcje spółki publicznej, lub w innej spółce kapitałowej bądź innej osobie 
prawnej będącej wobec niej podmiotem dominującym,

- dokonywaniem czynności prawnej przez jego podmiot zależny lub zajściem innego zdarzenia 
prawnego dotyczącego tego podmiotu zależnego,

(b) funduszu inwestycyjnym – także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu 
ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji 
łącznie przez:
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- inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy 
inwestycyjnych,

- inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane 
przez ten sam podmiot,

(c) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji:

- przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z 
wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 
ust. 2 pkt 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi,

- w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi,

- w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, 
z których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać 
prawo głosu na walnym zgromadzeniu,

- przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie 
uprawnienia do wykonywania prawa głosu,

(d) podmiocie prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność maklerską, który 
w ramach reprezentowania posiadaczy papierów wartościowych wobec emitentów wykonuje, 
na zlecenie osoby trzeciej, prawo głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli osoba ta nie wydała 
wiążącej dyspozycji co do sposobu głosowania,

(e) wszystkich podmiotach łącznie, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące 
nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy dotyczącego istotnych spraw spółki, chociażby tylko jeden z tych 
podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków,

(f) podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w pkt (e), posiadając akcje spółki 
publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej 
liczby głosów określonego w tych przepisach.

W przypadkach wskazanych w pkt (e) i (f) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron 
porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 
(e), domniemywa się w przypadku podejmowania czynności określonych w tym przepisie przez:

- małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub 
stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli,

- osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,

- mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, upoważnionego do 
dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów 
wartościowych,

- jednostki powiązane w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z:

- papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia, przy czym nie dotyczy 
to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo 
wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa, gdyż wówczas prawa 
głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie,

- akcjami, z których prawa przysługują danemu podmiotowi osobiście i dożywotnio,

- papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi 
może on dysponować według własnego uznania.

Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków:

- po stronie podmiotu dominującego – wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego 
podmioty zależne,

- po stronie podmiotu prowadzącego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność 



Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A. 225 

 Rozdział V

maklerską, który wykonuje czynności określone w pkt 4 powyżej – wlicza się liczbę głosów 
z akcji spółki objętych zleceniem udzielonym temu podmiotowi przez osobę trzecią,

- wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich prawa głosu jest 
ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. 

12) Zgodnie z art. 88 Ustawy o Ofercie Publicznej obligacje zamienne na akcje spółki publicznej oraz 
kwity depozytowe wystawione w związku z akcjami takiej spółki uważa się za papiery wartościowe, 
z którymi wiąże się taki udział w ogólnej liczbie głosów, jaką posiadacz tych papierów wartościowych 
może osiągnąć w wyniku zamiany na akcje. Przepis ten stosuje się także odpowiednio do wszystkich 
innych papierów wartościowych, z których wynika prawo lub obowiązek nabycia akcji spółki 
publicznej.

13) Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej 
dotyczącego znacznych pakietów akcji spółek publicznych, z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 89 
Ustawy o Ofercie Publicznej w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie stosuje 
się w przypadku nabywania akcji:

(a) w trybie i na warunkach wydanych na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi,

(b) przez firmę inwestycyjną, w celu realizacji określonych regulaminami, o których mowa 
odpowiednio w art. 28 ust. 1 i art. 37 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, 
zadań związanych z organizacją rynku regulowanego,

(c) w ramach systemu zabezpieczenia płynności rozliczania transakcji, na zasadach określonych 
przez Krajowy Depozyt w regulaminie, o którym mowa w art. 50 Ustawy o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi.

14) Zgodnie z art. 90 Ustawy o Ofercie Publicznej, przepisów rozdziału 4 Ustawy o Ofercie Publicznej 
z wyjątkiem art. 69 i art. 70 oraz art. 87 ust. 1 pkt 6 i art. 89 ust. 1 pkt 1 Ustawy o Ofercie Publicznej 
– w zakresie dotyczącym art. 69 Ustawy o Ofercie Publicznej, nie stosuje się również w przypadku 
porozumień dotyczących nabywania akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym 
zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, zawieranych dla ochrony praw 
akcjonariuszy mniejszościowych, w celu wspólnego wykonania przez nich uprawnień określonych 
w art. 84 i 85 Ustawy o Ofercie Publicznej oraz w art. 385 § 3, art. 400 § 1, art. 422, art. 425, art. 
429 § 1 KSH.

15) Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania 
obowiązków, o których mowa w pkt 2) i 3), w sposób następujący:

(a) na osobę wymienioną w art. 156 ust. 1 pkt 1 lit. a Ustawy o Obrocie Instrumentami 
Finansowymi, która w czasie trwania okresu zamkniętego dokonuje czynności, o których mowa 
w art. 159 ust. 1 ustawy, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może nałożyć w drodze 
decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 200.000 zł, chyba że osoba ta zleciła 
uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską zarządzanie portfelem jej 
papierów wartościowych, w sposób, który wyłącza ingerencję tej osoby w podejmowane na jej 
rachunek decyzje (art. 174 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi),

(b) na osobę, która nie wykonała lub nienależycie wykonała obowiązek, o którym mowa w art. 
160 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, Komisja Papierów Wartościowych i 
Giełd może nałożyć w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną do wysokości 100.000 zł, 
chyba że osoba ta zleciła uprawnionemu podmiotowi, prowadzącemu działalność maklerską 
zarządzanie portfelem jej papierów wartościowych, w sposób który wyłącza ingerencją tej 
osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje albo przy zachowaniu należytej staranności 
nie wiedziała lub nie mogła się dowiedzieć o dokonaniu transakcji (art. 175 ust. 1 Ustawy o 
Obrocie Instrumentami Finansowymi),

16) Ustawa o Ofercie Publicznej reguluje odpowiedzialność z tytułu niedochowania obowiązków, o 
których mowa w pkt 4)-10) powyżej, w sposób następujący:

(a) zgodnie z art. 89 Ustawy o Ofercie Publicznej prawo głosu z:

- akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia 
prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby 
głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem 
obowiązków określonych odpowiednio w art. 69, art. 72 ust. 1 lub art. 73 ust. 1 Ustawy o 
Ofercie Publicznej,
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- wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu 66% ogólnej liczby głosów 
nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych w art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej,

- akcji spółki publicznej nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 
Ustawy o Ofercie Publicznej,

- wszystkich akcji spółki publicznej podmiotu, którego udział w ogólnej liczbie głosów 
powodujący powstanie obowiązków, o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 1 lub 
art. 73 ust. 1 lub art. 74 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej uległ zmianie w wyniku zdarzeń, 
o których mowa odpowiednio w art. 72 ust. 2 lub art. 73 ust. 2 i 3 lub art. 74 ust. 2 i 3 Ustawy 
o Ofercie Publicznej , do dnia wykonania obowiązków określonych w tych przepisach,

nie może być wykonywane, a jeśli zostało wykonane wbrew zakazowi – nie jest uwzględniane przy 
obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą walnego zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów 
innych ustaw;

(b) zgodnie z art. 97 Ustawy o Ofercie Publicznej, na każdego kto: 

- nabywa lub zbywa papiery wartościowe z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 67 
Ustawy o Ofercie Publicznej,

- nie dokonuje w terminie zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 Ustawy o Ofercie 
Publicznej, lub dokonuje takiego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych 
w tych przepisach,

- przekracza określony próg ogólnej liczby głosów bez zachowania warunków, o których 
mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej,

- nie zachowuje warunków, o których mowa w art. 76 lub 77 Ustawy o Ofercie Publicznej,

- nie ogłasza lub nie przeprowadza w terminie wezwania albo nie zbywa w terminie akcji 
w przypadkach, o których mowa w art. 72 ust. 2, art. 73 ust. 2 i 3 oraz art. 74 ust. 2 i 5 
Ustawy o Ofercie Publicznej,

- podaje do publicznej wiadomości informacje o zamiarze ogłoszenia wezwania przed 
przekazaniem informacji o tym w trybie art. 77 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej,

- wbrew żądaniu, o którym mowa w art. 78 ustawy, w określonym w nim terminie nie 
wprowadza niezbędnych zmian lub uzupełnień w treści wezwania albo nie przekazuje 
wyjaśnień dotyczących jego treści,

- nie dokonuje w terminie zapłaty różnicy w cenie akcji, w przypadkach określonych w art. 74 
ust. 3 Ustawy o Ofercie Publicznej,

- w wezwaniu, o którym mowa w art. 72-74 Ustawy o Ofercie Publicznej, proponuje cenę 
niższą niż określona na podstawie art. 79 Ustawy o Ofercie Publicznej, 

- nabywa akcje własne z naruszeniem trybu, terminów i warunków określonych w art. 72-74 
Ustawy o Ofercie Publicznej oraz 79 Ustawy o Ofercie Publicznej,

- wbrew obowiązkowi określonemu w art. 86 ust. 1 ustawy nie udostępnia dokumentów 
rewidentowi do spraw szczególnych lub nie udziela mu wyjaśnień,

- dopuszcza się czynów, o których mowa wyżej, działając w imieniu lub w interesie osoby 
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej,

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może, w drodze decyzji, nałożyć karę pieniężną do wysokości 
1.000.000 zł, przy czym może być ona nałożona odrębnie za każdy z czynów określonych powyżej oraz 
odrębnie na każdy z podmiotów wchodzących w skład porozumienia dotyczącego nabywania przez 
te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, 
dotyczącego istotnych spraw spółki. W decyzji, o której mowa, Komisja Papierów Wartościowych 
i Giełd może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej 
przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej i w razie bezskutecznego 
upływu tego terminu powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej.
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Obowiązujące regulacje dotyczące obowiązkowych ofert przejęcia lub przymusowego wykupu 
i odkupu w odniesieniu do akcji

Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do 
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wprowadza instytucję przymusowego 
wykupu oraz przymusowego odkupu. Zgodnie z art. 82 ustawy, akcjonariuszowi spółki publicznej, 
który samodzielnie lub wspólnie z podmiotami zależnymi od niego lub wobec niego dominującymi 
oraz podmiotami będącymi stronami zawartego z nim porozumienia, dotyczącego nabywania 
przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu 
akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce, przysługuje prawo żądania od pozostałych akcjonariuszy sprzedaży wszystkich 
posiadanych przez nich akcji. Nabycie akcji w wyniku przymusowego wykupu następuje bez zgody 
akcjonariusza, do którego skierowane jest żądanie wykupu. Ogłoszenie żądania sprzedaży akcji w 
ramach przymusowego wykupu następuje po ustanowienia zabezpieczenia w wysokości nie mniejszej 
niż 100% wartości akcji, które mają być przedmiotem przymusowego wykupu, a ustanowienie 
zabezpieczenia powinno być udokumentowane zaświadczeniem banku lub innej instytucji finansowej 
udzielającej zabezpieczenia lub pośredniczącej w jego udzieleniu. Przymusowy wykup jest ogłaszany 
i przeprowadzany za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, który jest zobowiązany, nie później niż na 14 dni roboczych przed dniem 
rozpoczęcia przymusowego wykupu, do równoczesnego zawiadomienia o zamiarze jego ogłoszenia 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są 
notowane dane akcje, a jeżeli akcje spółki są notowane na kilku rynkach regulowanych – wszystkie te 
spółki. Do zawiadomienia dołącza się informacje na temat przymusowego wykupu. Odstąpienie od 
przymusowego wykupu jest niedopuszczalne. 

Na podstawie art. 83 ustawy, akcjonariusz spółki publicznej, może żądać wykupienia posiadanych 
przez siebie akcji przez innego akcjonariusza, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów 
w tej spółce. Żądanie to składa się na piśmie i są mu zobowiązani, w terminie 30 dni od dnia jego 
zgłoszenia, zadośćuczynić solidarnie akcjonariusz, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby 
głosów w tej spółce oraz podmioty od niego zależne lub wobec niego dominujące, a także solidarnie 
każda ze stron porozumienia, dotyczącego nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub 
zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, dotyczącego istotnych spraw spółki, o 
ile członkowie tego porozumienia posiadają wspólnie, wraz z podmiotami dominującymi i zależnymi, 
co najmniej 90% ogólnej liczby głosów.

Wskazanie publicznych ofert przejęcia w stosunku do kapitału Emitenta dokonanych przez 
osoby trzecie w ciągu ostatniego roku obrotowego oraz bieżącego roku obrotowego

W bieżącym roku obrotowym 2006 oraz roku obrotowym 2005 nie miały miejsca żadne publiczne 
oferty przejęcia lub wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w stosunku do akcji 
tworzących kapitał zakładowy Emitenta.

2. Obowiązki związane z nabywaniem akcji wynikające z Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

Obowiązki wynikające z Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów

1) Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zgłoszenia 
zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeżeli łączny 
obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok 
zgłoszenia, przekracza równowartość 50.000.000 EURO. Przy badaniu wysokości obrotu bierze 
się pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak 
i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy 
bezpośrednio uczestniczący w koncentracji (art. 15 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów). 
Wartość EURO podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego 
przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia 
zamiaru koncentracji (art. 115 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów).

Obowiązek zgłoszenia dotyczy m.in. zamiaru:

(a) przejęcia – m.in. poprzez nabycie lub objęcie akcji – bezpośredniej lub pośredniej kontroli 
nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej 
przedsiębiorców,



228 Prospekt Emisyjny Qumak-Sekom S.A.

 Rozdział V  

(b) objęcia lub nabycia akcji innego przedsiębiorcy, powodującego uzyskanie co najmniej 25% 
głosów na walnym zgromadzeniu,

(c) rozpoczęcia wykonywania praw z akcji objętych lub nabytych bez uprzedniego zgłoszenia 
zgodnie z art. 13 pkt 3 i 4 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Zgodnie z treścią art. 14 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, dokonanie koncentracji przez 
przedsiębiorcę zależnego uważa się za jej dokonanie przez przedsiębiorcę dominującego.

2) Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji:

(a) jeżeli obrót przedsiębiorcy:

- nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli,

- którego akcje lub udziały będą objęte lub nabyte,

- z którego akcji lub udziałów ma nastąpić wykonywanie praw,

nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych 
poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 EURO.

Zwolnienia tego nie stosuje się w przypadku koncentracji, w wyniku których powstanie lub umocni 
się pozycja dominująca na rynku, na którym następuje koncentracja (art. 13a Ustawy o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów).

(b) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji w celu ich 
odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na 
własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje innych przedsiębiorców, pod warunkiem że 
odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia oraz że:

- instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub

- wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części 
przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na wniosek instytucji finansowej może 
przedłużyć w drodze decyzji termin, jeżeli udowodni ona, że odsprzedaż akcji nie była 
w praktyce możliwa lub uzasadniona ekonomicznie przed upływem roku od dnia ich nabycia.

(c) polegającej na czasowym nabyciu przez przedsiębiorcę akcji w celu zabezpieczenia 
wierzytelności, pod warunkiem że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji, z wyłączeniem 
prawa do ich sprzedaży,

(d) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy 
zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której 
należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego,

(e) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

3) Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonuje przedsiębiorca przejmujący kontrolę, przedsiębiorca 
obejmujący lub nabywający akcje lub odpowiednio instytucja finansowa albo przedsiębiorca, 
który nabył akcje w celu zabezpieczenia wierzytelności. Postępowanie antymonopolowe w 
sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego 
wszczęcia.

4) Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu 
terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji 
podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji.

5) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje w drodze decyzji zgodę na dokonanie 
koncentracji lub zakazuje dokonania koncentracji. Wydając zgodę Prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może w decyzji zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców 
zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków. Decyzje Prezesa Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia wydania zgody na 
dokonanie koncentracji – koncentracja nie została dokonana.

6) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze 
decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku 
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rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie 
dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody.

7) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę 
w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 1.000 do 50.000.000 
EURO, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 22 Ustawy 
o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe 
dane.

8) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę 
w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość od 500 do 10.000 EURO za 
każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji.

9) Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę 
pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub 
związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego 
wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła 
zamiaru koncentracji.

10) W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie 
koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, 
określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności 
zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie 
spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana 
po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. 
Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 528-550 KSH. Prezesowi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących 
w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu 
o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia 
stanu poprzedniego.

Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia 
w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy, a także w 
okresie 5 lat od dnia 1 kwietnia 2001 r. – okoliczność naruszenia przepisów ustawy z dnia 24 lutego 
1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów (tekst 
jednolity: Dz. U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.).

3. Obowiązki, wynikające z Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004

1) Wymogi w zakresie kontroli koncentracji wynikają także z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 
139/2004 w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej „Rozporządzenie”). Rozporządzenie 
powyższe reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, tzn. takie, które przekraczają 
określone progi obrotu towarami i usługami. Transakcje podlegające zgłoszeniu do Komisji 
Europejskiej zwolnione są (z pewnymi wyjątkami) od obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji 
do Prezesa UOKiK. Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku 
których dochodzi do trwałej zmiany w strukturze kontroli nad przedsiębiorcą w efekcie: połączenia 
dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, przejęcia bezpośredniej lub pośredniej kontroli 
nad przedsiębiorcą lub jego częścią (m.in. w drodze nabycia lub objęcia akcji lub innych papierów 
wartościowych) przez jednego lub więcej przedsiębiorców lub przez jedną lub więcej osób 
kontrolujących już co najmniej jednego przedsiębiorcę albo w wyniku utworzenia wspólnego 
przedsiębiorcy pełniącego w sposób trwały wszelkie funkcje autonomicznego przedsiębiorcy. 
W rozumieniu Rozporządzenia przejęciem kontroli są wszelkie formy bezpośredniego lub 
pośredniego uzyskania uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich 
okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na 
określonego przedsiębiorcę.

2) Koncentracje wspólnotowe podlegają zgłoszeniu do Komisji Europejskiej przed ich ostatecznym 
dokonaniem, a po:

(a) zawarciu odpowiedniej umowy,

(b) ogłoszeniu publicznej oferty przejęcia, lub
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(c) nabyciu kontrolnego pakietu akcji.

3) Zgłoszenie koncentracji Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy 
przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze 
wspólnotowym. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

(a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji w ostatnim 
roku obrotowym wynosi więcej niż 5 mld EURO, oraz

(b) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch 
przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EURO,

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku 
obrotowym więcej niż dwie trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym 
państwie członkowskim.

4) Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy:

(a) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 2.500 mln EURO,

(b) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EURO,

(c) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich UE zakwalifikowanych w punkcie 
powyżej łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi 
więcej niż 100 mln EURO, z czego łączny obrót każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw 
uczestniczących w koncentracji przekroczył 25 mln EURO, oraz

(d) łączny obrót przypadający na UE każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących 
w koncentracji przekroczył w ostatnim roku obrotowym 100 mln EURO,

chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskało w ostatnim roku 
obrotowym więcej niż dwie trzecie swoich obrotów przypadających na UE w jednym i tym samym 
państwie członkowskim.

5) Przejęcia kontroli dokonują osoby lub przedsiębiorstwa, które:

(a) są posiadaczami praw lub uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich umów, lub

(b) nie będąc ani posiadaczami takich praw, ani uprawnionymi do nich na mocy odpowiednich 
umów, mają uprawnienia wykonywania wypływających z nich praw.

6) Zgodnie z art. 3 ust. 5 Rozporządzenia, koncentracja nie występuje w przypadku, gdy:

(a) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których 
normalna działalność obejmuje transakcje i obrót papierami wartościowymi na własny 
rachunek lub na rachunek innych osób, czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w 
przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem że:

- nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia 
zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że

- wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania zbycia całości lub części tego 
przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź zbycia tych papierów wartościowych oraz pod 
warunkiem że wszelkie takie zbycie następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia 
(wyjątkowo okres ten może być przedłużony);

(b) kontrolę przejmuje osoba upoważniona przez władze publiczne zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego dotyczącym likwidacji, upadłości, niewypłacalności, umorzenia długów, 
postępowania układowego lub analogicznych postępowań;

(c) działania określone powyżej przeprowadzane są przez holdingi finansowe (zdefiniowane 
w odrębnych przepisach prawa wspólnotowego), jednakże pod warunkiem, że prawa głosu 
w odniesieniu do holdingu wykonywane są, zwłaszcza w kwestiach dotyczących mianowania 
członków organów zarządzających lub nadzorczych przedsiębiorstw, w których mają one 
udziały, wyłącznie w celu zachowania pełnej wartości tych inwestycji, a nie ustalania, 
bezpośrednio lub pośrednio, zachowania konkurencyjnego tych przedsiębiorstw.
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7) Zgodnie z art. 7 ust. 1 Rozporządzenia, przedsiębiorcy są obowiązani do wstrzymania się od 
dokonania koncentracji do czasu wydania przez Komisję Europejską zgody na tę koncentrację lub 
do upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana. Również utworzenie wspólnego 
przedsiębiorstwa, pełniącego w sposób trwały wszystkie funkcje samodzielnego podmiotu 
gospodarczego, stanowi koncentrację podlegającą zgłoszeniu. Do czasu zakończenia – poprzez 
wydanie decyzji – badania zgłoszonej koncentracji przez Komisję zamknięcie zgłoszonej transakcji 
nie może zostać dokonane. Jednakże naruszenia tego przepisu nie stanowi m.in. realizacja 
zgłoszonej Komisji publicznej oferty kupna lub zamiany akcji, jeżeli nabywca nie korzysta z prawa 
głosu wynikającego z nabytych akcji lub czyni to wyłącznie w celu utrzymania pełnej wartości swej 
inwestycji na podstawie zwolnienia udzielonego przez Komisję.

8) Zgodnie z art. 14 ust. 2 Rozporządzenia, Komisja Europejska może nałożyć na przedsiębiorcę 
karę pieniężną w wysokości do 10% łącznych przychodów przedsiębiorstwa w poprzednim roku 
obrotowym, jeżeli przedsiębiorca ten dokonał koncentracji bez zgody Komisji lub wbrew decyzji 
Komisji. Ponadto, zgodnie z art. 8 ust. 4 Rozporządzenia, w niektórych wypadkach, a w szczególności 
w przypadku dokonania koncentracji, która została zakazana, Komisja Europejska może nakazać 
odwrócenie skutków koncentracji, np. poprzez podział przedsiębiorcy lub zbycie całości lub części 
majątku, udziałów lub akcji.

9) W przypadku dokonania koncentracji bez zgody Komisji Komisja może:

(a) w celu przywrócenia stanu sprzed dokonania koncentracji – nakazać przedsiębiorstwom 
rozwiązanie koncentracji, w szczególności poprzez:

- podział połączonego przedsiębiorstwa, lub

- zbycie wszystkich udziałów lub zgromadzonych aktywów;

(b) w przypadku, gdy poprzez podział połączonego przedsiębiorstwa nie jest możliwe przywrócenie 
stanu, jaki miał miejsce przed dokonaniem koncentracji, Komisja może przedsięwziąć wszelkie 
inne środki konieczne do przywrócenia takiego stanu w jak najwyższym stopniu;

(c) nakazać podjęcie wszelkich innych stosownych środków mających na celu zapewnienie, iż 
przedsiębiorstwa dokonają rozwiązania koncentracji lub podejmą inne środki dla przywrócenia 
wcześniejszego stanu – zgodnie z decyzją Komisji.

Ponadto dokonanie koncentracji bez zgody lub wbrew decyzji Komisji może skutkować nałożeniem 
przez Komisję na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości do 10% łącznego obrotu przedsiębiorstwa 
w poprzednim roku obrotowym.

4. Inne ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta
Nie istnieją inne, niż wskazane w punktach powyżej, ograniczenia w obrocie akcjami Emitenta.
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ROZDZIAŁ VI
SUBSKRYPCJA 

Podmiotem Oferującym Akcje Oferowane jest:

Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A.

ul. Puławska 15
02-515 Warszawa

1. Warunki i wielkość oferty
Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje się w ramach Publicznej Oferty 7.777.156 akcji Qumak-
Sekom S.A. w tym:

2.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I wartości nominalnej 1 zł każda, 
5.277.156 Akcji należących do NFI Magna Polonia S.A.

Emisja Akcji Serii I dojdzie do skutku w przypadku należytego subskrybowania co najmniej 2.000.000 
sztuk.

W związku z Akcjami Serii I zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Prawa Do Akcji Serii I. 

Ponadto na podstawie niniejszego prospektu Spółka wystąpi do Giełdy Papierów Wartościowych w 
Warszawie S.A. o wprowadzenie na rynek oficjalnych notowań:

- od 2.000.000 do 2.500.000 Akcji serii I,

- od 2.000.000 do 2.500.000 praw do Akcji Serii I,

- 7.050.082 akcji istniejących Spółki.

Akcje Serii I oraz Akcje należące do NFI Magna Polonia S.A. (,,Akcje Oferowane”) oferowane są w 
następujących transzach:

- 1.500.000 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Indywidualnych,

- 6.277.156 sztuk w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 

Zarząd Emitenta może dokonać przesunięć Akcji Oferowanych po zakończeniu subskrypcji, a przed 
dokonaniem przydziału z zastrzeżeniem, że przesunięte do innej transzy będą mogły być tylko te akcje, 
które nie zostaną objęte prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami.

Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą i będzie jednakowa dla obu transz. 

Oferta Publiczna zostanie poprzedzona procesem budowy Księgi Popytu, w którym będą mogli wziąć 
udział inwestorzy zainteresowani nabyciem Akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych. 
Deklaracje składane przez inwestorów w ramach budowania Księgi Popytu będą miały charakter wiążący 
dla podmiotów je składających, przy czym w przypadku, gdy Spółka opublikuje aneks po rozpoczęciu 
budowy Księgi Popytu, deklaracja złożona przed jego publikacją może być wycofana. Na podstawie 
Księgi Popytu wysłane zostaną zaproszenia do złożenia zapisu na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych. Inwestorom, do których wysłane zostaną Zaproszenia, Akcje Oferowane zostaną 
przydzielone zgodnie ze wskazaną w nim liczbą akcji, pod warunkiem ich należytego subskrybowania i 
opłacenia. Pozostałym inwestorom składającym zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, Akcje 
Oferowane zostaną przydzielone uznaniowo.

Inwestorzy zainteresowani udziałem w procesie budowy Księgi Popytu powinni skontaktować się 
bezpośrednio lub przez swojego brokera z Bankowym Domem Maklerskim PKO BP S.A. (ul. Puławska 15 
w Warszawie lub telefonicznie: +48 (22) 521-78-30/33).

W Transzy Inwestorów Indywidualnych Akcje Oferowane zostaną przydzielone na zasadzie 
proporcjonalnej redukcji. 
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W przypadku zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną akcje, które nie zostaną objęte zapisami będą 
mogły być zaoferowane i przydzielone subemitentowi inwestycyjnemu na warunkach określonych w 
ww. umowie. Subskrybowanie akcji przez subemitenta inwestycyjnego powinno nastąpić do czasu 
przydziału akcji.

2. Przewidywany harmonogram Oferty Publicznej

Budowa Księgi Popytu 18-19 lipca 2006

Podanie do publicznej wiadomości Ceny Akcji Oferowanych 19 lipca 2006

Rozpoczęcie Publicznej Subskrypcji 20 lipca 2006

Przyjmowanie zapisów Transzy Inwestorów Indywidualnych 20-21 lipca 2006

Przyjmowanie zapisów w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 20-24 lipca 2006

Zakończenie Publicznej Subskrypcji 24 lipca 2006

Emitent może postanowić o odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty w ww. terminach lub o 
ich zmianie. Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia Publicznej Oferty w powyższych terminach 
lub o zmianie któregokolwiek z nich  zostanie podana do publicznej wiadomości w trybie aneksu do 
Prospektu.

3. Cena akcji 
Cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Emitenta na podstawie wyników 
procesu budowy Księgi Popytu i będzie podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem 
subskrypcji w trybie art. 54 ust 3 Ustawy o Ofercie Publicznej tj. w sposób, w jaki został udostępniony 
prospekt emisyjny oraz w trybie raportu bieżącego (zgodnie z art. 56 ust. 1. Ustawy o Ofercie Publicznej), 
jeżeli papiery wartościowe Spółki będą, w tym dniu, przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do 
obrotu na rynku regulowanym.

 Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na 10 złotych.

Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 25.04.2006 r. w sprawie 
podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii I oraz J z wyłączeniem prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, Walnemu Zgromadzeniu 
przedstawiona została pisemna opinia Zarządu uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru 
dotychczasowych akcjonariuszy o następującym brzmieniu:

„Opinia Zarządu
Qumak-Sekom Spółka Akcyjna

w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji Serii I oraz J
oraz

w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji Serii I

Zarząd Spółki Qumak-Sekom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 433 §2 
Kodeksu spółek handlowych, przedstawia swoją opinię w sprawie wyłączenia prawa poboru akcji serii 
I oraz J oraz w sprawie zasad ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I:

1.      Wyłączenie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z emisją akcji serii I jest 
w pełni uzasadnione w związku z koniecznością pozyskania przez Spółkę dodatkowych środków 
finansowych na rozwój działalności Spółki oraz zamiarem pozyskania nowych akcjonariuszy.  
Celem Spółki jest zwiększenie jej bazy kapitałowej poprzez emisję akcji dla nowych akcjonariuszy, 
co umożliwi Spółce realizację jej strategii.  Rachunek ekonomiczny Spółki wskazuje, iż niezbędne 
środki finansowe mogą być pozyskane w najbardziej efektywny sposób w drodze publicznej 
oferty akcji Spółki.  Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru akcji serii I leży w 
interesie Spółki.2. Uzasadnieniem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa 
poboru akcji serii J jest fakt, że zostaną one zaoferowane członkom Zarządu Spółki jako wyraz 
uznania dotychczasowych wyników pracy dla Spółki oraz ich trwalsze związanie ze Spółką. 
Dlatego Zarząd Spółki uznaje, iż wyłączenie prawa poboru akcji serii J leży w interesie Spółki.
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4. Podmioty uprawnione do udziału w ofercie 
Podmiotami uprawnionymi do zapisywania się na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych 
są osoby fizyczne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego.

Podmiotami uprawnionymi do składania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów 
Instytucjonalnych są:

- osoby prawne, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego;

- jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, zarówno rezydenci, jak i nierezydenci 
w rozumieniu Prawa Dewizowego;

- zarządzający pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których rachunkami 
zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć Akcje Oferowane, pod warunkiem złożenia wraz 
z zapisem listy osób, na rzecz których zarządzający zamierzają nabyć Akcje Oferowane.

5. Zasady składania zapisów 
Zapisy na Akcje Oferowane przyjmowane będą POK Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A. Zapis 
na Akcje Oferowane może opiewać na liczbę akcji nie większą niż 7.777.156 sztuk. 

Dopuszczalne jest składanie zapisów wielokrotnych. Łącznie zapisy złożone przez jedną osobę nie mogą 
przekroczyć ww. wskazanych wielkości.

Zapisy składane przez towarzystwo funduszy powierniczych/inwestycyjnych w imieniu własnym, 
odrębnie na rzecz poszczególnych, zarządzanych przez towarzystwo funduszy, stanowią w rozumieniu 
niniejszego Prospektu zapisy odrębnych inwestorów.

Zarządzający cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie powinien złożyć jeden zapis 
zbiorczy na rzecz poszczególnych klientów, dołączając do zapisu listę inwestorów zawierającą 
w odniesieniu do każdego z inwestorów informacje określone w formularzu zapisu.

Zapisy mogą być składane również za pośrednictwem Internetu, faksu, telefonu lub innych środków 
technicznych, na warunkach i zgodnie z zasadami obowiązującymi w BDM. Szczegółowy zakres 
i forma dokumentów wymaganych podczas składania zapisu oraz zasady działania przez pełnomocnika 
powinny być zgodne z procedurami BDM. Informacje na ten temat udostępniane będą w POK BDM.

Wszelkie konsekwencje wynikające z niewłaściwego bądź niepełnego wypełnienia formularza zapisu 
ponosi składający zapis.

Zapis na akcje jest bezwarunkowy, nieodwołalny, nie może zawierać jakichkolwiek zastrzeżeń oraz 
wiąże osobę składającą zapis do czasu przydziału akcji w Ofercie Publicznej albo, w przypadku akcji 
nowej emisji do dnia ogłoszenia o nie dojściu jej do skutku, z zastrzeżeniem zapisów w wskazanych 
w części ,,Wycofanie zapisu”.

Wraz z formularzem zapisu osoba zapisująca się na akcje może złożyć dyspozycję deponowania akcji 
na prowadzonym dla niej rachunku papierów wartościowych w biurze maklerskim (albo odpowiednio 
banku uprawnionym do prowadzenia rachunków papierów wartościowych). W przypadku nie złożenia 
dyspozycji deponowania, przydzielone inwestorowi Akcje Oferowane zarejestrowane zostaną w KDPW 
na koncie biura maklerskiego pełniącego funkcję „Sponsora Emisji”, po czym w POK w którym dokonano 
zapisu inwestor będzie mógł odebrać dokument potwierdzający fakt nabycia Akcji Oferowanych.

Po zarejestrowaniu Akcji Serii I w Krajowym Depozycie zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów 
lub rachunku sponsora emisji, w przypadku inwestorów, którzy nie złożą dyspozycji deponowania, 
którym w tym dniu przysługiwać będą PDA. W zamian za każde Prawo do Akcji Serii I na rachunkach 
inwestora lub na rachunku sponsora emisji, w przypadku nie złożenia przez inwestora dyspozycji 
deponowania, zapisana zostanie jedna Akcja Serii I. Dzień wygaśnięcia Praw do Akcji Serii I będzie 
ostatnim dniem ich obrotu na GPW. Począwszy od następnego dnia sesyjnego notowane będą Akcje 
Serii I.
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6. Wpłaty na akcje 
Wpłata na Akcje Oferowane:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych musi być uiszczona gotówką lub przelewem, w pełnej 
wysokości w taki sposób, aby najpóźniej w momencie złożenia zapisu wpłynęła na rachunek BDM;

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych musi być uiszczona przelewem, w pełnej wysokości w taki 
sposób, aby najpóźniej ostatniego dnia przyjmowania zapisów na akcje w tej transzy wpłynęła na 
rachunek BDM.

Przez wpłatę w pełnej wysokości rozumie się kwotę równą iloczynowi liczby akcji objętych zapisem 
i ceny jednej akcji. Wpłaty na akcje mogą być dokonywane wyłącznie złotówkach.

Informacja o numerze rachunku, na jaki powinna zostać dokonana wpłata, będzie dostępna w POK 
przyjmującym zapis na akcje. 

W przypadku nie dokonania pełnej wpłaty na akcje zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie zapis 
zostanie uznany za ważny, przy czym na liczbę akcji nie większą niż iloraz wpłaty przez cenę emisyjną, 
bez uwzględniania części ułamkowych.

7. Wycofanie zapisu
W przypadku, gdy zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej, dokonane zostaną zmiany 
w treści Prospektu mogące znacząco wpłynąć na ocenę akcji, co podane zostanie do publicznej 
wiadomości w formie aneksu do Prospektu, inwestor, który złożył zapis przed udostępnieniem ww. 
aneksu może uchylić się od skutków prawnych złożonego zapisu. Zapis można wycofać poprzez złożenie 
w domu maklerskim, w którym złożono zapis pisemnego oświadczenia w terminie 2 dni roboczych od 
dnia udostępnienia ww. aneksu do publicznej wiadomości.

8. Przydział akcji 
Przydział Akcji Oferowanych zostanie dokonany w ciągu 5 dni roboczych od zamknięcia Publicznej 
Oferty. 

Podstawę przydziału Akcji Oferowanych stanowi prawidłowo złożony i opłacony zapis, zgodnie 
z zasadami opisanymi w niniejszym Prospekcie. 

Przydział akcji Oferowanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych zostanie dokonany zgodnie 
z prawidłowo złożonymi i opłaconymi zapisami. W przypadku, gdy liczba akcji, na jakie złożono zapisy 
w Transzy Inwestorów Indywidualnych, będzie większa od ostatecznej liczby akcji przeznaczonych do 
objęcia w tej transzy, z zastrzeżeniem ewentualnych przesunięć pomiędzy transzami, akcje przydzielone 
zostaną na zasadzie proporcjonalnej redukcji. Do dokonania ewentualnej redukcji zapisy nie będą 
łączone. W przypadku przydzielania na zasadzie proporcjonalnej redukcji, liczba przydzielonych akcji 
zostanie proporcjonalnie zmniejszona i zaokrąglona w dół do liczby całkowitej, a pozostające pojedyncze 
akcje zostaną przydzielone inwestorom, którzy złożyli prawidłowe zapisy na największą liczbę akcji.

Inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych biorącym udział w budowie Księgi Popytu, do 
których wysłano zaproszenie do złożenia zapisu, Akcje Oferowane zostaną przydzielone w liczbie 
zgodnej z zaproszeniem, o ile złożą i opłacą zapisy na ww. akcje. Przy czym liczba przydzielonych akcji 
nie będzie większa niż deklarowana przez danego inwestora w procesie budowy Księgi Popytu.

Uznaniowo zostaną przydzielone Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych:

- inwestorom, do których nie zostaną przesłane zaproszenia do składania zapisów, a którzy złożą 
i opłacą zapisy na Akcje Oferowane, 

- inwestorom, do których zostaną przesłane zaproszenia do składania zapisów, odnośnie liczby 
Akcji Oferowanych objętych złożonym i opłaconym zapisem przekraczającej liczbę wskazaną 
w zaproszeniu.

Przy czym Emitent dokonując uznaniowego przydziału nie będzie kierował się z góry określonym 
kryterium, przez jaki podmiot lub za pośrednictwem jakiego podmiotu zapis został złożony, lecz 
optymalizacją struktury akcjonariatu. Jeżeli z wstępnych analiz będzie wynikało, że w przyszłym 
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akcjonariacie będą przeważali akcjonariusze, którzy w odczuciu Emitenta będą krótkoterminowymi 
akcjonariuszami, Emitent będzie starał się alokować akcje inwestorom, którzy w odczucie Emitenta 
będą długoterminowymi inwestorami.

W przypadku nie dokonania pełnej wpłaty na akcje zgodnie z zasadami określonymi w Prospekcie zapis 
może zostać uznany za nieważny w całości, albo w części niepokrytej środkami finansowymi.

W ramach Akcji Oferowanych w pierwszej kolejności będą przydzielane Akcje Serii I.

W przypadku, gdy zapisy złożone na Akcje Oferowane będą opiewać na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych 
niż oferowana, wówczas pierwszeństwo w przydziale będą miały Akcje Serii I. W przypadku, niedojścia 
do skutku emisji Akcji Serii I w wyniku subskrybowania mniejszej liczby akcji niż 2.000.000, wówczas 
Wprowadzający odstąpi od sprzedaży swoich akcji. 

Intencją Spółki jest, aby każdy inwestor otrzymał Akcje Serii I oraz Akcje należące do NFI Magna Polonia 
S.A. w tej samej proporcji.

O liczbie przydzielonych akcji inwestor będzie poinformowany w POK, w którym złożył zapis oraz 
ewentualnie w innym trybie uzgodnionym indywidualnie. Ponadto, w przypadku osób, które złożyły 
wraz z zapisem dyspozycje deponowania, po zarejestrowaniu akcji w KDPW i zapisaniu ich na 
rachunkach papierów wartościowych inwestorów, zostaną oni poinformowani o tym fakcie zgodnie 
z procedurami związanymi z informowaniem inwestorów o nabytych akcjach. Rozpoczęcie obrotu 
giełdowego PDA oraz Akcjami nie jest uzależnione od powiadomienia wszystkich inwestorów 
o przydzielonych im akcjach.

9. Rozliczenie wpłat
Zwrot środków pieniężnych dotyczących akcji nowej emisji, w przypadku:

- nie dojścia emisji do skutku przed dopuszczeniem PDA do obrotu giełdowego, dokonany zostanie 
w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia o nie dojściu emisji do skutku, 

- nie dojścia emisji do skutku po dopuszczeniu PDA do obrotu giełdowego, dokonany zostanie 
inwestorom, na rachunkach których będą zapisane PDA (w kwocie równej iloczynowi liczby 
PDA znajdujących się na rachunku papierów wartościowych inwestora i ceny emisyjnej) zgodnie 
z harmonogramem uzgodnionym z KDPW.

W przypadku wystąpienia nadpłat zwrot środków pieniężnych dokonany zostanie w ciągu 7 dni 
roboczych od dnia przydziału.

Wpłaty na akcje nie są oprocentowane. Zwrot powyższych kwot zostanie dokonany bez jakichkolwiek 
odsetek i odszkodowań.

10. Odstąpienie od oferty 
Do czasu rozpoczęcia przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane Publiczna Oferta może zostać 
odwołana.

W przypadku odwołania Publicznej Oferty, ogłoszenie w tej sprawie zostanie podane do publicznej 
wiadomości w trybie aneksu do Prospektu.

Po rozpoczęciu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane może nastąpić odwołanie Publicznej Oferty 
jedynie z ważnych powodów. Do ważnych powodów należy zaliczyć m.in. (i) nagłe i nieprzewidywalne 
wcześniej zmiany w sytuacji gospodarczej, politycznej kraju lub świata, które mogą mieć istotny 
negatywny wpływ na rynki finansowe, gospodarkę kraju lub na dalszą działalność Spółki, w tym na 
zapewnienia przedstawione w Prospekcie przez Zarząd Spółki, (ii) nagłe i nieprzewidywalne zmiany 
mające bezpośredni wpływ na działalność operacyjną Spółki.

W przypadku, gdy zapisy złożone na Akcje Oferowane będą opiewać na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych 
niż oferowana, wówczas pierwszeństwo w przydziale będą miały Akcje Serii I. W przypadku, niedojścia 
do skutku emisji Akcji Serii I w wyniku subskrybowania mniejszej liczby akcji niż 2.000.000, wówczas 
Wprowadzający  odstąpi od sprzedaży swoich akcji. 
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11. Dostarczenie akcji
Emitent wystąpi z wnioskiem o zarejestrowanie Praw do Akcji Serii I oraz istniejących Akcji Spółki do 
Krajowego Depozytu. Rejestracja Praw do Akcji Serii I nastąpi po dokonaniu przydziału Akcji Serii I 
subskrybentom przez Emitenta. Podstawę rejestracji ww. papierów wartościowych stanowić będzie 
uchwała Zarządu Krajowego Depozytu, która powinna zostać podjęta przed rozpoczęciem publicznej 
oferty. Intencją Emitenta jest, aby PDA oraz istniejące Akcje Spółki zostały zapisane na rachunkach 
inwestorów niezwłocznie po dokonaniu przydziału. Prawa do Akcji Serii I oraz Akcje istniejące do czasu 
zarejestrowania Akcji Serii I przez właściwy sąd rejestrowy będą zarejestrowane pod odrębnymi kodami. 
W związku z tym będą notowane na GPW w oddzielnych liniach notowań. 

Po zarejestrowaniu Akcji Serii I w Krajowym Depozycie zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów 
lub rachunku sponsora emisji, w przypadku inwestorów, którzy nie złożą dyspozycji deponowania, 
którym w tym dniu przysługiwać będą PDA. W zamian za każde Prawo do Akcji Serii I na rachunkach 
inwestora lub na rachunku sponsora emisji, w przypadku nie złożenia przez inwestora dyspozycji 
deponowania, zapisana zostanie jedna Akcja Serii I. Dzień wygaśnięcia Praw do Akcji Serii I będzie 
ostatnim dniem ich obrotu na GPW. Począwszy od następnego dnia sesyjnego notowane będą Akcje 
Serii I.

12. Ogłoszenie wyników subskrypcji
Jeżeli emisja Akcji Serii I dojdzie do skutku, jej wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości w 
terminie 2 tygodni od dnia zamknięcia Oferty Publicznej. Informacja o dojściu lub nie dojściu emisji 
do skutku zostanie przekazana do publicznej wiadomości w trybie art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie 
Publicznej. 

13. Inne informacje 
Nie można wykluczyć, że akcjonariusze Emitenta lub członkowie jego organów nadzorczych, 
zarządczych bądź administracyjnych będą nabywać Akcji Oferowane w Publicznej Ofercie, przy czym 
zamiarem akcjonariusza większościowego tj. NFI Magna Polonia S.A. jest sprzedaż posiadanego pakietu 
akcji Spółki. 

W szczególności emisja Akcji Serii J kierowana jest do członków Zarządu Spółki.
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ROZDZIAŁ VII
DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU 

I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU 

1. Rynek regulowany
Zarząd Spółki wystąpi o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji Spółki m.in. akcji sprzedawanych 
przez Wprowadzającego oraz Akcji serii I, do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. Zamiarem Emitenta jest, aby inwestorzy mogli jak najwcześniej obracać objętymi 
papierami wartościowymi. W tym celu planowane jest wprowadzenie do notowań Praw do Akcji Serii I 
niezwłocznie po spełnieniu odpowiednich przesłanek przewidzianych prawem. 

Emitent planuje wprowadzenie PDA oraz Akcji Spółki do notowań na GPW w lipcu 2006 roku.

Po zarejestrowaniu Akcji Serii I w Krajowym Depozycie zostaną one zapisane na rachunkach inwestorów 
lub rachunku sponsora emisji, w przypadku inwestorów, którzy nie złożą dyspozycji deponowania, 
którym w tym dniu przysługiwać będą PDA. W zamian za każde Prawo do Akcji Serii I na rachunkach 
inwestora lub na rachunku sponsora emisji, w przypadku nie złożenia przez inwestora dyspozycji 
deponowania, zapisana zostanie jedna Akcja Serii I. Dzień wygaśnięcia Praw do Akcji Serii I będzie 
ostatnim dniem ich obrotu na GPW. Począwszy od następnego dnia sesyjnego notowane będą Akcje 
Serii I.

Na dzień sporządzenia Prospektu Akcje Emitenta nie są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym.

2. Charakter akcji
Akcje nie są uprzywilejowane, nie istnieją ograniczenia w ich zbywalności. Z Akcjami nie są związane 
obowiązki świadczeń dodatkowych.

Akcje dopuszczane do obrotu są akcjami na okaziciela. Akcje Emitenta są przechowywane przez Dom 
Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA na podstawie umowy zawartej z Emitentem. Akcje Emitenta 
ulegną dematerializacji z chwilą ich zarejestrowania na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z 
Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

3. Subskrypcje prywatne
W trybie subskrypcji prywatnej zostanie zaoferowanych członkom Zarządu 25.000 nowo emitowanych 
akcji zwykłych na okaziciela serii J wartości nominalnej 1 zł każda. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosi 1 zł.

Akcje Serii J zostaną zaoferowane wyłącznie następującym osobom:

- Jan Goliński - członek Zarządu              - 6.250 akcji

- Paweł Jaguś - członek Zarządu - 6.250 akcji

- Aleksander Plata - członek Zarządu - 6.250 akcji 

- Andrzej Swolkień - członek Zarządu - 6.250 akcji

Ponadto w rozdziale ,,Dane o Emisji” znajduje się informacja dotycząca warunkowo podwyższanego kapitału 
Spółki poprzez emisję nie więcej niż 800.000 akcji na okaziciela Serii K, o wartości nominalnej 1 złoty każda. 
Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii K 
posiadaczom warrantów subskrypcyjnych. Warranty emitowane będą nieodpłatnie na warunkach i w celu 
realizacji programu motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Spółki nr 19 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry 
menedżerskiej Spółki. Oferta oraz dopuszczenie Akcji Serii J i K do obrotu na rynku regulowanym odbywać 
się będzie na podstawie memorandum informacyjnego, udostępnionego do wiadomości zainteresowanych 
osób, zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej. Cena emisyjna akcji serii K wynosi 1 zł.
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Terminy subskrypcji akcji serii J

Umowy o objęciu akcji serii J w trybie art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zostaną zawarte 
przez Spółkę nie później niż do dnia 20 października 2006 roku. Zatem terminy subskrypcji akcji serii J 
zostaną przekazane w formie raportu bieżącego. 

Terminy subskrypcji warrantów na akcje serii K

Warranty serii A
Warranty serii A przeznacza się do objęcia przez członków Zarządu Spółki.

Warranty serii B
Warranty serii B przeznacza się do objęcia przez członków Zarządu Spółki oraz członków kadry 
menedżerskiej Spółki innych niż członkowie Zarządu.

Warranty serii A zostaną  przydzielone uprawnionym osobom, o ile: 

(1) spełni się jeden z dwóch następujących warunków: (a) upłynie 18 miesięcy od dnia zamknięcia 
subskrypcji akcji serii I wyemitowanych na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia nr 17 z 
dnia 25 kwietnia 2006 r. lub (b) sąd rejestrowy zarejestruje zmianę Statutu Spółki wprowadzoną 
uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 17 z dnia 25 kwietnia 2006 r. oraz udział Narodowego Funduszu 
Inwestycyjnego „Magna Polonia” Spółka Akcyjna w kapitale zakładowym Spółki spadnie poniżej 
1.344.290 (słownie: jeden milion trzysta czterdzieści cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) akcji, 
oraz 

(2) w dacie spełnienia się któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt (1) powyżej osoba 
uprawniona będzie pozostawała w stosunku zatrudnienia w Spółce lub będzie pełniła funkcję 
członka Zarządu Spółki, 

Warranty serii A zostaną przydzielone uprawnionym osobom niezwłocznie, ale nie później niż w 
ciągu dwóch tygodni od dnia spełnienia się któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt (1) 
powyżej.

Warranty serii B zostaną przydzielone uprawnionym osobom, o ile w latach obrotowych 2006 i 2007 
wskaźnik EBITDA rozumiany, jako wynik na działalności operacyjnej Spółki powiększony o amortyzację 
osiągnie wielkości określone poniżej: 

a) za rok 2006 – wzrost wskaźnika EBITDA o 25%  w stosunku do wskaźnika EBITDA za rok 2005 
oraz 

b) za rok 2007 – wzrost wskaźnika EBITDA o 20%  w stosunku do wskaźnika EBITDA za rok 2006, 

z zastrzeżeniem, że Warranty serii B nie przydzielone za rok 2006 z uwagi na nie osiągnięcie wyma-
ganego wzrostu wskaźnika EBITDA mogą zostać przydzielone uprawnionym osobom, o ile wzrost 
wskaźnika EBITDA za rok 2007 w stosunku do roku 2005 wyniesie co najmniej 50%. 

Wskaźnik EBITDA zostanie obliczony w oparciu o wielkości wykazane w zatwierdzonych przez walne 
zgromadzenie Spółki sprawozdaniach finansowych Spółki za dany rok obrotowy. 

Warranty serii B za dany rok obrotowy zostaną przydzielone osobie uprawnionej niezwłocznie, ale 
nie później niż w ciągu dwóch tygodni od daty spełnienia się warunku finansowego dla danego roku 
obrotowego, o którym mowa powyżej, pod warunkiem zatrudnienia tej osoby lub pełnienia przez nią 
w danym roku obrotowym funkcji członka Zarządu Spółki przez okres co najmniej 9 następujących po 
sobie miesięcy.

4. Inne informacje
Nie występują podmioty posiadające wiążące zobowiązanie do działania jako pośrednicy w obrocie na 
rynku wtórnym, zapewniający płynność za pomocą kwotowania ofert kupna lub sprzedaży.

Nie jest planowane przeprowadzania działań związanych ze stabilizacją kursu akcji.

Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął decyzji odnośnie podpisania umowy o subemisję 
inwestycyjną.
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Informacje na temat właścicieli papierów wartościowych objętych sprzedażą

Imię i nazwisko lub nazwa i adres miejsca pracy lub siedziby osoby lub podmiotu oferującego papierów 
wartościowych do sprzedaży

Podmiotem oferującym akcje Spółki do sprzedaży jest Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia 
S.A.

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Warszawie przy 
Al. Jana Pawła II 25.

Liczba i rodzaj papierów wartościowych oferowanych przez każdego ze sprzedających właścicieli 
papierów wartościowych

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. oferuje do sprzedaży 5.277.156 akcji zwykłych na 
okaziciela.

Numery akcji posiadanych przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. w poszczególnych 
seriach są następujące:

Seria A – 0000001 – 0480000 oraz 0500001 – 1480000

Seria C – 0000001 – 0500000

Seria D – 0448481 – 1450000

Seria F – 0000001 – 1000000

Seria H - H0000001 - H1315636

5. Umowy zakazu sprzedaży akcji typu „lock-up”
Członkowie Zarządu zobowiązali się, na podstawie zawartej z BDM PKO BP S.A., umowy się nie sprzedawać, 
ani w inny sposób nie przenosić własności, posiadania i praw do rozporządzania oraz nie obciążać posiadanych 
przez Członków Zarządu akcji Qumak-Sekom S.A.:

- w okresie 8 miesięcy od dnia debiutu akcji Qumak-Sekom S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. odnośnie 100.000 Akcji posiadanych przez każdego z Członków Zarządu oraz 

- w okresie 18 miesięcy od dnia debiutu akcji Qumak-Sekom S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych 
w Warszawie S.A. odnośnie pozostałych akcji Spółki posiadanych przez Członków Zarządu. 

Członek Zarządu jest uprawniony do sprzedaży akcji Qumak-Sekom S.A., przeniesienia posiadania i praw do 
rozporządzania akcjami w inny sposób lub obciążenia akcji, przed upływem wskazanych powyżej okresów 
w wypadku:

- otrzymania pisemnej zgody Oferującego,

- gdy emisja Akcji Serii I nie dojdzie do skutku.

Ponadto w przypadku ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Członkowie Zarządu mogą odpowiedzieć na wezwanie bez 
uzyskiwania zgody Oferującego.

W przypadku naruszenia przez któregokolwiek z Członków Zarządu powyższych postanowień, Członek bądź 
Członkowie Zarządu, którzy dopuścili się naruszenia zobowiązani są do zapłaty na rzecz inwestorów, którzy nabyli 
akcje Qumak-Sekom S.A. w ramach oferty publicznej i nie zbyli tych akcji lub ich części w terminie 18 miesięcy 
od dnia debiutu akcji na GPW, kwot pieniężnych równych różnicy pomiędzy ceną akcji Qumak-Sekom S.A. 
w dniu poprzedzającym naruszenie powyższych postanowień, a ceną tych akcji w dniu wygaśnięcia 
przedmiotowej umowy, pomnożonej przez liczbę akcji posiadaną przez inwestora, o ile cena akcji w tym dniu 
będzie niższa niż cena akcji w dniu poprzedzającym naruszenie. Za cenę akcji w danym dniu rozumie się kurs 
zamknięcia w tym dniu. Zapłata przedmiotowego odszkodowania następuje na wniosek inwestora, przy czym 
przedmiotowy wniosek może być złożony nie później w terminie 6 miesięcy po upływie okresu lock up’u.

Umowa lock up’u obowiązuje niezależnie od tego, czy Członek Zarządu, który ją podpisał będzie w okresie jej 
obowiązywania pełnił jakąkolwiek funkcje w Spółce.
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Ponadto Wprowadzający zobowiązał się, na podstawie umowy zawartej z BDM PKO BP S.A., nie sprzedawać, 
ani w inny sposób nie przenosić własności, posiadania i praw do rozporządzania oraz nie obciążać żadnej 
z posiadanych przez Wprowadzającego akcji Qumak-Sekom S.A. w odniesieniu do akcji, które nie znajdą 
nabywców w okresie 6 miesięcy od dnia przydziału akcji Qumak-Sekom S.A. inwestorom.

Wprowadzający jest uprawniony do sprzedaży akcji Qumak-Sekom S.A., przeniesienia posiadania i praw do 
rozporządzania akcjami w inny sposób lub obciążenia akcji, przed upływem wskazanego powyżej okresu 
w wypadku:

- otrzymania pisemnej zgody Oferującego,

- gdy emisja Akcji Serii I nie dojdzie do skutku.

Ponadto w przypadku ogłoszenia publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę 
akcji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wprowadzający może odpowiedzieć na wezwanie bez 
uzyskiwania zgody Oferującego.

6. Informacje o rozbieżności cenowej pomiędzy ceną akcji w ofercie 
publicznej, a faktycznymi kosztami gotówkowymi poniesionymi 
przez członków organów zarządzających

Tabela: Akcje nabyte przez Zarząd Qumak-Sekom S.A. w ciągu ostatniego roku (VI.2005-VI.2006)

ilość akcji cena w zł wartość

Paweł Jaguś

23 435 1,00 23 435,00 akcje z tytułu realizacji opcji za 2001 i 2002

42 280 2,60 109 928,00 zakup

1 840 2,00 3 680,00 zakup

46 766 3,10 144 974,60 zakup

25 000 6,45 161 250,00 zakup od NFI Magna Polonia

 razem 139 321 443 267,60

Aleksander Plata

33 435,0 1,00 33 435,00 akcje z tytułu realizacji opcji za 2001 i 2002

42 280,0 2,60 109 928,00 zakup

1 840,0 2,00 3 680,00 zakup

46 766,0 3,10 144 974,60 zakup

25 000,0 6,45 161 250,00 zakup od NFI Magna Polonia

 razem 149 321  453 267,60  

Jan Goliński

18 000 1,00 18 000,00 akcje z tytułu realizacji opcji za 2001 i 2002

42 280 2,60 109 928,00 zakup

1 840 2,00 3 680,00 zakup

25 000 6,45 161 250,00 zakup od NFI Magna Polonia

 razem 87 120 292 858,00

Andrzej Swolkień

23 435 1,00 23 435,00 akcje z tytułu realizacji opcji za 2001 i 2002

42 280 2,60 109 928,00 zakup

1 840 2,00 3 680,00 zakup

25 000 6,45 161 250,00 zakup od NFI Magna Polonia

 razem 92 555  298 293,00  

7.  Informacje dodatkowe
W nocie o papierach wartościowych nie wymienia się doradców związanych z emisją, a zatem nie ma 
zastosowania wymóg dotyczący opisu zakresu ich działań.
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ROZDZIAŁ VIII
KOSZTY EMISJI LUB OFERTY

Emitent planuje pozyskanie z emisji nowych akcji ok. 16 – 25 mln zł. Ponadto Emitent szacuje, iż koszty 
emisji Akcji serii I wyniosą od ok. 900 tys. zł do ok. 1.400 tys. zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, 
szacowane wpływy Emitenta netto z emisji Akcji serii I wyniosą od ok. 15.100 tys. zł do ok. 23.600 tys. zł.

Koszty emisji akcji, poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego Emitenta, pomniejszą kapitał 
zapasowy Spółki do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartością nominalną akcji, zaś pozostała 
ich cześć zostanie zaliczona do kosztów finansowych.
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 Rozdział IX

ROZDZIAŁ IX
ROZWODNIENIE 

1. Wielkość i wartość procentowa natychmiastowego rozwodnienia 
spowodowanego ofertą

Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Spółki przedstawia się następująco: 

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZA % udział w łącznej liczbie 
głosów i w kapitale

NFI Magna Polonia S.A. 5.277.156 74,85% 74,85%
pozostali 1.772.926 25,15% 25,15%
Ogólna liczba akcji 7.050.082 100% 100%

W ramach Publicznej Oferty oferowanych jest od 2.000.000 do 2.500.000 Akcji Serii I. W przypadku 
objęcia wszystkich Akcji Serii I przez inwestorów z wyłączeniem dotychczasowych akcjonariuszy, jak 
również Serii J przez adresatów oferty oraz bez uwzględnienia ewentualnej sprzedaży akcji istniejących 
przez NFI Magna Polonia S.A., struktura akcjonariatu będzie przedstawiać się w następujący sposób:

 Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZA % udział w łącznej liczbie 
głosów i w kapitale

NFI Magna Polonia S.A. 5.277.156 55,11% 55,11%
pozostali 1.772.926 18,52% 18,52%
Akcje Serii I 2.500.000 26,11% 26,11%
Akcje Serii J 25.000 0,26% 0,26%
Ogólna liczba akcji 9.575.082 100,00% 100,00%

2. Oferty subskrypcji skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy 
- wielkość i wartość natychmiastowego rozwodnienia

W przypadku objęcia wszystkich Akcji Serii I przez inwestorów z wyłączeniem dotychczasowych 
akcjonariuszy, jak również Serii J przez adresatów oferty oraz bez uwzględnienia ewentualnej sprzedaży 
akcji istniejących przez NFI Magna Polonia S.A., ponadto uwzględniając emisję akcji Serii K w ramach 
programu menedżerskiego struktura akcjonariatu będzie przedstawiać się w następujący sposób:  

Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZA % udział w łącznej liczbie 
głosów i w kapitale

NFI Magna Polonia S.A. 5.277.156 50,86% 50,86%
pozostali 1.772.926 17,09% 17,09%
Akcje Serii I 2.500.000 24.10% 24.10%
Akcje Serii J 25.000 0.24% 0.24%
Akcje Serii K 800.000 7.71% 7.71%
Ogólna liczba akcji 10.375.082 100% 100%

W przypadku objęcia akcji Serii J  oraz zrealizowania programu opcji menedżerskich i objęcia akcji Serii 
K, w posiadaniu Zarządu Spółki będzie 1.446.273 akcji, co stanowi 13,93% udziału w łącznej liczbie 
głosów na WZA i w kapitale Spółki.
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ROZDZIAŁ X 
INFORMACJE DODATKOWE

1. Doradcy związani z emisją oraz opis zakresu działania doradców 
związanych z emisją

a) Doradca Finansowy

Bankowy Dom Maklerski PKO BP S.A. pełni funkcję oferującego akcje Spółki, w związku z czym służy 
ogólnym doradztwem związanym z Publiczną Ofertą. Zakres prac oferującego obejmował współ 
tworzenie Prospektu oraz koordynowanie procesu plasowania akcji Emitenta.  

b)  Doradca Prawny 

White & Case, W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp. k. pełni funkcję doradcy 
prawnego w związku z Publiczną Ofertą. Zakres prac doradcy prawnego obejmował przeprowadzenie 
analizy stanu prawnego przedsiębiorstwa Emitenta w związku z Publiczną Ofertą, przygotowanie 
projektów uchwał walnego zgromadzenia Emitenta w związku z Publiczną Ofertą oraz współudział 
w opracowaniu prawnych części Prospektu.
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 Rozdział XI

ROZDZIAŁ XI
DEFINICJE 

Akcje Akcje Qumak-Sekom S.A.

Akcje Oferowane Akcje Serii I oraz Akcje należące do NFI Magna Polonia S.A.

Akcje Serii I 2.500.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii I Qumak-Sekom S.A. 
wartości nominalnej 1 zł każda, lub ich część 

Akcje Serii J 25.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii j Qumak-Sekom S.A. 
wartości nominalnej 1 zł każda, lub ich część

Akcje Serii K 800.000 nowo emitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii K Qumak-Sekom S.A. 
wartości nominalnej 1 zł każda, lub ich część

Akcjonariusz Właściciel akcji Spółki

Backlog Część przyszłych przychodów, na które podpisano umowy

Bankowy Dom Maklerski PKO 
BP S.A., BDM PKO BP S.A., 
BDM, Oferujący

Bankowy Dom Maklerski Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w 
Warszawie

CC, Contact Center Aplikacje, służące do wspomagania efektywnej realizacji wymiany informacji pomiędzy 
firmą a jej klientami, z wykorzystaniem wszystkich dostępnych kanałów komunikacji

Cena Akcji Oferowanych 
cena Akcji Oferowanych, ustalona przez Radę Nadzorczą Emitenta na podstawie 
rekomendacji Oferującego i wyników budowy Księgi Popytu na Akcje w Transzy 
Inwestorów Instytucjonalnych

CHF Frank szwajcarski, jednostka monetarna Szwajcarii

CRM Aplikacja Customer Relationship Management-  klasa systemów informatycznych do 
Zarządzania Relacjami z Klientami

Deklaracja Wiążąca deklaracja złożona w procesie budowy „książki popytu” na Akcje serii I

DiS
Polskie biuro badawczo-analityczne DiS Informatyka-Technika-Doradztwo; niezależny 
podmiot badawczy, specjalizujący się od 1995 roku w opracowywaniu raportów 
poświęconych rynkowi informatycznemu

Doradca Prawny White and Case W. Daniłowicz, W. Jurcewicz i Wspólnicy Kancelaria Prawna Spółka 
Komandytowa 

Dz.U. Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polski

Dyrektywa 2003/71/WE

Dyrektywa 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 r. 
w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub 
dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych i zmieniającą dyrektywę 2001/34/
WE

ERP Enterprise Resource Planning  system integrujący różne obszary działania 
przedsiębiorstwa

EUR, EURO, Euro, euro Jednostka monetarna Unii Europejskiej 

Giełda S.A., Giełda, GPW Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

GUS Główny Urząd Statystyczny

KDPW, KDPW S.A., Krajowy 
Depozyt Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Kodeks Cywilny, k.c., Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 ze zm.)

Kodeks Handlowy, k.h. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1934 roku Kodeks 
handlowy (Dz. U. Nr 57, poz. 502 ze zm.)

Kodeks Spółek Handlowych, 
KSH, k.s.h.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 
ze zm.)

Komisja, KPWiG Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

KRS Krajowy Rejestr Sądowy

Księga Popytu spis składanych przez inwestorów deklaracji zainteresowania nabyciem Akcji 
Oferowanych

MSR Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

MSSF Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej

NWZA, NWZ, Nadzwyczajne 
Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne walne zgromadzenie Qumak-Sekom S.A. 

NBP Narodowy Bank Polski
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Ordynacja podatkowa Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60  ze zm.)

PA, p.a. w stosunku rocznym (per annum)

PAB, Pion Aplikacji 
Biznesowych

Pion realizujący integrację aplikacji biznesowych polegającą na łączeniu różnych 
systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i działalność biznesową 
klienta. 

PIS, Pion Integracji 
Systemowej

Pion realizujący integracja systemowa polegającą na połączeniu, według autorskiej 
koncepcji, różnych systemów i różnego typu sprzętu komputerowego w spójny, 
całościowy system informatyczny, spełniający konkretne (biznesowe) wymagania klienta.

PTIB, Pion Technologii 
Inteligentnego Budynku

Pion realizujący systemy automatyki budynków oraz autorskie rozwiązania z dziedziny 
elektronicznego monitoringu

PKB Produkt Krajowy Brutto

PKD Polska Klasyfikacja Działalności

PLN, zł, złoty Jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej

PP, p.p. punkt procentowy

POK Punkt Obsługi Klienta Oferującego

Prawa do Akcji Serii I, PDA nie mniej niż 2.000.000 i nie więcej niż 2.500.000 praw do Akcji Serii I, w zależności od 
liczby objętych Akcji Serii I

Prawo Bankowe Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 
72, poz. 665 ze zm.)

Prawo Dewizowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo Dewizowe (Dz. U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.)

Prospekt, Prospekt Emisyjny Dokument sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem o Prospekcie, zawierający 
informacje o Spółce

Publiczna Oferta, Oferta 
Publiczna, Oferta oferta nabycia Akcji Oferowanych

Rada Giełdy Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna

Rada Nadzorcza, RN Rada Nadzorcza Qumak-Sekom S.A.

Regulamin GPW, Regulamin 
Giełdy Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Rozporządzenie o Prospekcie 

Rozporządzenie Komisji WE nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wdrażające 
Dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych 
w prospektach emisyjnych oraz formy włączania przez odniesienie i publikację takich 
prospektów emisyjnych oraz upowszechnianie reklam

Rozporządzenie o raportach 
bieżących i okresowych

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących 
i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 49 
poz. 463)

RPP Rada Polityki Pieniężnej

Sieci WAN Wide Area Network - sieć złożona z komputerów znajdujących się w dużych 
odległościach od siebie (np. sieć Internet)

Sieci LAN Local Area Networks lokalna sieć komputerowa obejmująca zasięgiem niewielki obszar

Systemy back-up
systemy składające się ze sprzętu (urządzenia dyskowe i taśmowe) oraz 
oprogramowania, służące do wykonywania kopii zapasowych systemów 
informatycznych

Systemy serwerowe Rozwiązanie sprzętowo-programowe stanowiące platformę informatyczną pod 
znajdujące się na nich systemy informatyczne

Systemy storage
systemy pamięci masowej, składające się z urządzeń dyskowych i\lub urządzeń 
taśmowych i\lub urządzeń zapewniających połączenia pomiędzy nimi oraz 
oprogramowania służącego do zarządzania tymi urządzeniami

Spółka, Emitent, Qumak-
Sekom Qumak-Sekom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Statut, Statut Spółki Statut Qumak-Sekom S.A.

Transza Inwestorów 
Instytucjonalnych

transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje Oferowane dla inwestorów 
będących: osobami prawnymi (zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu 
Prawa Dewizowego); jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości 
prawnej (zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa Dewizowego) oraz 
zarządzającymi pakietem papierów wartościowych na zlecenie w imieniu osób, których 
rachunkami zarządzają i na rzecz których zamierzają nabyć akcje 

Transza Inwestorów 
Indywidualnych

transza przeznaczona do zapisywania się na Akcje Oferowane dla inwestorów będących 
osobami fizycznymi (zarówno rezydenci, jak i nierezydenci w rozumieniu Prawa 
Dewizowego)

UOKiK Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
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USD, dolar, dolar 
amerykański prawny środek płatniczy Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej 

Ustawa o KRS Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.)

Ustawa o Nadzorze nad 
Rynkiem Kapitałowym

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 183, poz. 1537)

Ustawa o Obligacjach Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 
Nr 120, poz. 1300 ze zm.)

Ustawa o Obrocie 
Instrumentami Finansowymi

Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 183, poz. 1538)

Ustawa o Ochronie 
Konkurencji i Konsumentów

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 86, poz. 804 ze zm.)

Ustawa o Ofercie Publicznej 
Ustawa z dnia 8 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania 
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 184, poz. 1539)

Ustawa o Opłacie Skarbowej Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 
r.  Nr 253, poz. 2532 ze zm.)

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Fizycznych

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.)

Ustawa o Podatku 
Dochodowym od Osób 
Prawnych

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)

Ustawa o Podatku od 
Czynności Cywilnoprawnych

Ustawa z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2005 r.,  Nr 41, poz. 399 ze zm.)

Ustawa o Rachunkowości Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 
roku Nr 76, poz. 694 ze zm.)

VAT Podatek od towarów i usług

VoIP Voice-over-Internet Protocol – technologia przesyłania dźwięku za pośrednictwem 
internetu

VPN Virtual Private Network - Wirtualne Sieci Prywatne

WIBOR

Warsaw Inter Bank Offered Rate – stopa procentowa przyjęta na polskim rynku 
międzybankowym dla kredytów międzybankowych. WIBOR ustalany jest codziennie 
jako średnia arytmetyczna notowań największych uczestników rynku pieniężnego 
publikowany w prasie ekonomicznej w odniesieniu do transakcji jednodniowych (tom/
next – T/N – pieniądze docierają do banku jeden dzień po zawarciu transakcji i podlegają 
zwrotowi w kolejnym dniu roboczym) oraz w przeliczeniu na okres: tygodnia (1W), 
1 miesiąca (1M), 3 miesięcy (3M) i 6 miesięcy (6M)

WZ, Walne Zgromadzenie Walne zgromadzenie Qumak-Sekom S.A.

Zarząd Zarząd Qumak-Sekom S.A.

Zarząd Giełdy Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 
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ZAŁĄCZNIKI

STATUT
QUMAK – SEKOM SPÓŁKA AKCYJNA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Firma Spółki brzmi „QUMAK - SEKOM” Spółka Akcyjna, a jej siedzibą jest miasto Warszawa.

2. Spółka może używać firmy w skrócie „QUMAK – SEKOM S.A.”

3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą jak również prowadzić 
zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe oraz ośrodki badawczo – rozwojowe, a także uczestniczyć 
w innych spółkach w kraju i za granicą.

6. Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny Spółki uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany 
przez Radę Nadzorczą.

§ 2

Przedmiotem działania Spółki będzie:

1. Handel hurtowy i komisowy z wyjątkiem z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami 
(PKD 51);

2. Budownictwo (PKD 45);

3. Informatyka (PKD 72);

4. Wynajem maszyn i urządzeń bez obsługi oraz wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego 
(PKD 71);

5. Działalność w zakresie architektury, inżynierii (PKD 74.20);

6. Reklama (PKD 74.40.Z);

7. Pozaszkolne formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z);

8. Produkcja maszyn biurowych i komputerów (PKD 30);

9. Telekomunikacja (PKD 64.3);

10. Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych (PKD 32);

11. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22.3).

II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY

§ 3

1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 7.050.082,00 zł (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy 
osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na 7.050.082 (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy osiemdziesiąt 
dwie) akcje o równej wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:

- 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru A0000001 do numeru A1500000 
stanowią akcje serii A, 

-  207.548 (dwieście siedem tysięcy pięćset czterdzieści osiem) sztuk akcji od numeru B1500001 do 
numeru B1707548 stanowią akcje serii B, 
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-  500.000 (pięćset tysięcy) sztuk akcji od numeru C0000001 do numeru C0500000 stanowią akcje 
serii C, 

-  1.850.000 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji od numeru D0000001 do numeru 
D1850000 stanowią akcje serii D, 

-  450.000 (czterysta pięćdziesiąt tysięcy) sztuk akcji  od numeru E0000001 do numeru E0450000 
stanowią akcje serii E, 

-  1.000.000 (jeden milion) sztuk akcji od numeru F0000001 do numeru F1000000 stanowią akcje 
serii F, 

-  1.376.887 (jeden milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) sztuk 
akcji od numeru H0000001 do numeru H1376887 stanowią akcje serii H,

-  134.487 (sto trzydzieści cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt siedem) sztuk akcji od numeru PZ01 
000001 do numeru PZ01 134487 stanowią akcje serii PZ01, 

-  31.160 (trzydzieści jeden tysięcy sto sześćdziesiąt) sztuk od numeru PP01 00001 do numeru PP01 
31160 stanowią akcje serii PP01.

2. Akcje serii A, B, C, D, E, F, H, PZ01 i PP01 są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.

3. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne nie jest 
dopuszczalna.

§ 4

Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji akcji lub podwyższenia wartości nominalnej 
akcji.

§ 5

1. Kapitał akcyjny może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie 
części akcji.

2. Umorzenie akcji może nastąpić za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie 
dobrowolne).

3. Szczegółowe warunki i tryb umorzenia akcji każdorazowo określa uchwała Walnego Zgromadzenia 
Akcjonariuszy.

§ 6

Spółka ma prawo, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia emitować obligacje zamienne na 
akcje.

III. KAPITAŁ I FUNDUSZE (skreślony)

§ 7

(skreślony)

§ 8

(skreślony)

§ 9

(skreślony)

IV. WŁADZE SPÓŁKI

§ 10

Władzami Spółki są:

1. Zarząd,

2. Rada Nadzorcza,
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3. Walne Zgromadzenie.

a/ Zarząd

§ 11

1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem 
do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu. 

3. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a 
zatwierdza Rada Nadzorcza. 

4. Zarząd składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) członków, w tym Prezesa Zarządu, jednego lub kilku 
Wiceprezesów, powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Każdorazowo Rada Nadzorcza 
określi liczbę członków Zarządu. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.

5. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata z wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja upływa po 2 
(dwóch) latach.

§ 12

Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu 
łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.

§ 13

Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z 
członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków 
do dokonania takich czynności prawnych.

§ 14

(skreślony)

b/ Rada Nadzorcza

§ 15

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 ( pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Liczebność Rady Nadzorczej ustala 
Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji.

2. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który określa szczegółowo tryb jej działania.

3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej, której kadencja 
upływa po roku.

§ 16

1. Radę Nadzorcza wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie.

2. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, 
a w miarę potrzeby także Sekretarza Rady Nadzorczej. Wyboru dokonuje się bezwzględną większością 
głosów oddanych na posiedzeniu Rady.

3. Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza z tych 
funkcji.

§ 16a

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 17

1. Do ważności uchwał członków Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich 
członków Rady wysłane w formie pisemnej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności, 
co najmniej na 7 (siedem) dni przed wyznaczona datą posiedzenia. Wymóg zaproszenia uznaje się 
za spełniony, jeżeli data posiedzenia ustalona została na poprzednim posiedzeniu, w którym wszyscy 
członkowie Rady Nadzorczej brali udział. Nie dochowanie siedmiodniowego terminu nie wpływa na 
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ważność uchwał Rady Nadzorczej jeżeli w posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Rady.

2. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.

3. W przypadku równej liczby oddanych głosów „za/przeciw” uchwale głos Przewodniczącego ma 
znaczenie decydujące.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący. Przewodniczący ma obowiązek zwołać 
posiedzenie Rady Nadzorczej na pisemny wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

2. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona spośród członków 
Rady, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej oraz przewodniczy mu 
do chwili wyboru nowego Przewodniczącego.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

4. (skreślony)

5. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane poprzez zawiadomienie w formie pisemnej lub przy 
wykorzystaniu środków bezpośredniej łączności, wysłane wszystkim członkom Rady Nadzorczej w 
terminie nie krótszym niż 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zawiadomienie będzie zawierało 
porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą 
zostać rozpatrzone wtedy, gdy obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażą oni na to swoją zgodę.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos 
na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte 
także bez odbycia posiedzenia, w drodze pisemnego głosowania lub przy wykorzystaniu środków 
bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Szczegółowe warunki odbycia pisemnego 
głosowania określa regulamin Rady Nadzorczej.

§ 19

1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych 
postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych 
uprawnień Rady Nadzorczej należy:

1) delegowanie swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności 
nadzorczych,

2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu Spółki,

3) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego 
wykonywania czynności członków Zarządu Spółki, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z 
innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

4) zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,

5) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, poręczeń, gwarancji 
bankowych, kredytów krótkoterminowych bankowych, umów leasingowych oraz kredytów 
długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości 
przekraczającej w ciągu roku większą z kwot: 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) albo 15% 
(piętnaście procent) aktywów netto Spółki, według ostatniego bilansu Spółki, zbadanego przez 
biegłego rewidenta,

6) wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej w ciągu 
roku większą z kwot: 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych) albo 15% (piętnaście procent) aktywów 
netto Spółki, według ostatniego bilansu Spółki, zbadanego przez biegłego rewidenta, jednorazowo 
lub w kilku transakcjach dokonanych łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze 
ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących 
do podobnego obciążenia,

7) wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również 
na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji 
przekracza 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych),
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8) wyrażanie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) 
wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub kilku transakcjach dokonywanych 
łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy,

9) zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych i planów 
finansowych (budżetu),

10) wyrażanie opinii w sprawie porządków obrad i terminów walnych zgromadzeń akcjonariuszy 
zwoływanych przez Zarząd Spółki,

11) wyrażanie opinii w sprawie podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia 
strat,

12) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

13) ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu.

2. Rada Nadzorcza opiniuje wnioski Zarządu przedstawione Walnemu Zgromadzeniu w celu podjęcia 
uchwał, w szczególności dotyczące:

a. zmiany Statutu,

b. podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,

c. połączenia lub przekształcenia Spółki,

d. rozwiązania i likwidacji Spółki,

e. emisji obligacji, w tym obligacji zamiennych,

f. zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa Spółki ustanowienia na nim prawa użytkowania oraz 
zbycia nieruchomości Spółki,

g. wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę łącznie w okresie 12 (dwunastu) miesięcy nieruchomości 
i innych środków trwałych za cenę przekraczającą 15% (piętnaście procent) aktywów netto Spółki 
według ostatniego bilansu zbadanego przez biegłego rewidenta.

c/ Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

§ 20

1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady 
Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 10% (dziesięć procent) 
kapitału akcyjnego. 

3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w 
ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku.

4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie:

a) w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym 
terminie,

b) jeżeli pomimo złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego 
Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 20a

1.  Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze reprezentujący co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału 
akcyjnego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego 
Zgromadzenia.

2. Żądanie, o którym mowa w § 20 a ust. 1, zgłoszone po ukazaniu się ogłoszenia o zwołaniu Walnego 
Zgromadzenia będzie traktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Walnego Zgromadzenia. 

§ 21

Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w Warszawie.
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§ 22

(skreślony)

§ 23

Uchwały Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu spółek 
handlowych lub Statucie wymagają następujące sprawy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania 
finansowego Spółki za rok ubiegły, udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania 
przez nich obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty,

2) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu 
Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich 
prawa użytkowania,

4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

5) emisja obligacji zamiennych,

6) wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,

7) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego.

§ 24

Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, o ile przepisy 
Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie przewidują surowszych warunków powzięcia uchwał.

V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI.

§ 26

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 26a

Zarząd Spółki jest obowiązany w ciągu czterech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i 
złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności 
Spółki w tym okresie wraz z opinią biegłego rewidenta. 

§ 26b

Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:

1. kapitał zapasowy,

2. fundusz inwestycyjny,

3. kapitały rezerwowe tworzone w Spółce,

4. dywidendę dla akcjonariuszy,

5. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 26c

Dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy 
(dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy określa Walne Zgromadzenie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

§ 27

(skreślono)
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