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ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  

QUMAK-SEKOM SA W 2008 ROKU 
 
 
Kierując się zasadą zawartą w Rozdziale III pkt. 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych Rada Nadzorcza Qumak-Sekom SA niniejszym 
przedstawia Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z uwzględnieniem 
pracy jej komitetów oraz oceną pracy Rady Nadzorczej. Niniejszy raport zawiera również 
zwięzłą ocenę sytuacji spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz 
systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 
 
Działalność Rady Nadzorczej w 2008 roku 
 
Rada Nadzorcza Qumak-Sekom SA z siedzibą w Warszawie działa na podstawie przepisów 
prawa oraz Statutu Spółki w oparciu o swój Regulamin. Zgodnie z § 19 Statutu Spółki, Rada 
Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  
Rada Nadzorcza działając przez Komitety Audytu i Wynagrodzeń oraz wszystkich członków, 
w tym członków niezależnych, brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych 
inicjatyw mając na względzie interes akcjonariuszy. Ponadto, Rada sprawowała nadzór nad 
realizacją celów finansowych za pomocą analizy bieżącej sytuacji finansowej dokonywanej 
każdorazowo na posiedzeniach Rady oraz poprzez Komitet Audytu prowadziła nadzór nad 
kondycją Spółki i realizacją przez Zarząd założonego budżetu. 
 
W 2008 roku Rada Nadzorcza pracowała w następującym składzie: 

• od 1 stycznia 2008 roku do 25 marca 2008 roku: 
Rafał Twarowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Maciej Matusiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Nehrebecki – Członek Rady Nadzorczej 
Bogdan Pilch –  Członek Rady Nadzorczej 
Wojciech Rostworowski – Członek Rady Nadzorczej  
Krzysztof Zieliński - Członek Rady Nadzorczej  

 
W dniu 25 marca 2008 roku wpłynęło do spółki pismo informujące o rezygnacji Pana 
Krzysztofa Zielińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Qumak-Sekom SA W 
związku z tym Walne Zgromadzenie spółki w dniu 24 lipca 2008 roku podjęło uchwałę 
ograniczającą liczebność Rady Nadzorczej do 5 członków, nie dokonujący przy tym zmian w 
składzie Rady.  

 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2008 r.:  

Rafał Twarowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Maciej Matusiak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Nehrebecki – Członek Rady Nadzorczej 
Bogdan Pilch –  Członek Rady Nadzorczej 
Wojciech Rostworowski – Członek Rady Nadzorczej  

 
W minionym 2008 roku odbyły się 4 posiedzenia Rady Nadzorczej, przeprowadzone zgodnie 
z Regulaminem Rady, ponadto Rada podejmowała uchwały w drodze pisemnego 
głosowania. 
 
Na swoich posiedzeniach Rada omawiała bieżące sprawy Spółki, a w szczególności: 

- analizowała bieżące wyniki finansowe Spółki w poszczególnych kwartałach 
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- zapoznawała się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i 
planowanej działalności Spółki 
- oceniała sytuację rynkową Spółki oraz perspektywy jej rozwoju  
- opiniowała przedkładane przez Zarząd prognozy finansowe oraz monitorowała ich 
wykonanie  
- monitorowała realizację programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki 
- analizowała sytuację Spółki wobec kryzysu gospodarczego oraz monitorowała 
działania podjęte w celu minimalizacji skutków tego kryzysu dla Spółki. 

 
Ponadto Rada Nadzorcza, oprócz bieżącej działalności w ramach wykonywania swoich 
czynności: 

- rozpatrzyła i zaakceptowała wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania 
śródrocznego i rocznego sprawozdania finansowego za 2008 rok 
- zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok oraz sprawozdanie 
Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku 
- dokonała oceny spółki i jej działalności w 2007 roku 
- zaopiniowała termin, porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Spółki w 2008 roku 
- podjęła decyzję o podniesieniu wynagrodzenia oraz wypłacie premii rocznej dla 
członków Zarządu za 2007 rok. 

 
W ramach Rady działają: 

- Komitet Audytu 
- Komitet Wynagrodzeń 

 
W 2008 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie: 

Rafał Twarowski i Wojciech Rostworowski  
 
Do zadań Komitetu Audytu należą w szczególności sprawy rekomendowania biegłych 
rewidentów Spółki oraz kontaktów z nimi w sprawach związanych ze sprawozdaniami 
finansowymi. Komitet Audytu zapoznał się z wnioskiem Zarządu w zakresie wyboru biegłego 
rewidenta i po jego przeanalizowaniu zarekomendował firmę PRO AUDIT Kancelaria 
Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako biegłego rewidenta 
przeprowadzającego przegląd półrocznego oraz badanie rocznego sprawozdania 
finansowego spółki za 2008 rok. Na tej podstawie Rada Nadzorcza, poprzez stosowną 
uchwałę, podjęła decyzję o wyborze zalecanego audytora.  
 
Ponadto Komitet Audytu sprawował kontrolę nad realizacją celów finansowych za pomocą: 

- analizy sprawozdań finansowych za 2007 rok 
- analizy kolejnych sprawozdań kwartalnych oraz półrocznego za 2008 rok 
- analizy bieżącej sytuacji finansowej dokonywanej na posiedzeniach Rady. 

 
W 2008 roku Komitet Wynagrodzeń działał w następującym składzie: 

• od 1 stycznia 2008 roku do 25 marca 2008 roku: 
Maciej Matusiak i Krzysztof Zieliński  
 

• od 7 maja 2008 roku:  
Maciej Matusiak i Bogdan Pilch 

 
Komitet Wynagrodzeń zajmuje się sprawami zasad wynagradzania, zasad programów 
motywacyjnych skierowanych do zarządu oraz wysokości wynagrodzeń członków Zarządu 
Qumak-Sekom SA W szczególności monitorował on realizację Programu Motywacyjnego dla 
kadry menedżerskiej Spółki a także rekomendował wypłatę premii rocznej za 2007 rok dla 
członków Zarządu w uznaniu efektów ich pracy w tym okresie oraz zmianę wynagrodzenia 
członków Zarządu. 



Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Qumak-Sekom SA w 2008 roku 

Strona 3 z 5 

 
Ocena pracy Rady Nadzorczej w 2008 roku 
 
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia opisane powyżej działania jak również jej organizację 
oraz skład. Jedynym wyjątkiem jest postawa członka Rady Pana Krzysztofa Zielińskiego, 
który wykazał się małym zaangażowaniem w prace Rady nieuczestnicząc w jej 
posiedzeniach bez usprawiedliwienia. Skłoniło to Radę do powstrzymania się od wydania 
pozytywnej rekomendacji Walnemu Zgromadzeniu w sprawie uchwały w przedmiocie 
udzielenia absolutorium Krzysztofowie Zielinskiemu. 
W skład Rady w 2008 roku wchodziły osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenia 
zawodowe z dziedzin zarządzania, ekonomii i finansów, jak i osoby posiadające znaczną 
wiedzę z sektora działania Spółki. Do Rady należą również członkowie niezależni, w liczbie 
zapewniającej temu organowi bezstronność działania. Szczegółowe uprawnienia Rady 
Nadzorczej wraz ze sposobem jej działania oraz informacjami dotyczącymi członków 
dostępne są na stronach internetowych Spółki.  
 
Ocena sytuacji Spółki w 2008 roku.  
 
Niniejszą ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Spółki, dyskusji z 
Zarządem prowadzonych na posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu, sprawozdania 
Zarządu i sprawozdania finansowego a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku 
za rok obrotowy 2008. Rada ponadto wzięła pod uwagę ocenę sprawozdania finansowego 
za rok obrotowy 2008 dokonaną przez biegłego rewidenta w formie opinii i raportu a także 
dokonaną przez samą Radę. 
 
Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu pozytywnie, a sytuację Spółki w omawianym 
okresie określa jako dobrą.  
 
W 2008 roku Qumak-Sekom SA odnotowała przychody z działalności podstawowej w 
wysokości 253.741 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego dynamika przychodów wyniosła 
121%. 74% sprzedaży ogółem stanowiła sprzedaż produktów, a pozostałą część sprzedaż 
towarów i materiałów. Analizując strukturę sprzedaży zaznaczyć należy iż znaczna część 
przychodów ze sprzedaży i zysków była generowana z tytułu sprzedaży rozwiązań 
Technologii Inteligentnego Budynku (w 2008 roku stanowiły ponad 50% ogółu przychodów 
ze sprzedaży). Nieznacznie wzrósł z kolei udział sprzedaży rozwiązań integracji systemowej 
z 37% w 2007 roku do 40% w 2008. Natomiast sprzedaż usług i oprogramowania w zakresie 
aplikacji biznesowych charakteryzuje się najwyższą marżą na sprzedaży.  
 
W 2008 roku Spółka rozwinęła działalność w zakresie outsourcingu usług informatycznych. 
Powstał nowy perspektywiczny dział, który świadczy usługi przy realizacji dużych projektów 
informatycznych w korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem sektora 
telekomunikacyjnego. Decyzja o rozwinięciu działalności w zakresie outsourcingu została 
podjęta w oparciu o przewidywany przez analityków rynku wzrost zapotrzebowania na tego 
typu usługi. Działalność  ta wygenerowała niemal 5% przychodów w 2008 roku, jednak 
zakończyła się niewielką stratą ze względu na koszty okresu przygotowawczego. 
 
Wzrost przychodów ze sprzedaży musiał pociągnąć za sobą także wzrost ogółu kosztów 
(szczególnie kosztów sprzedaży), jednak wynika on głównie ze zwiększenia zatrudnienia w 
działach handlowych i działach odpowiadających za realizację kontraktów. Koszty Spółki 
wzrosły razem o 26% w stosunku do poprzedniego okresu.  
 
Znaczący przyrost wyniku z działalności w pionach operacyjnych (o 45%) przy 
umiarkowanym wzroście kosztów przekłada się na wzrost rentowności Spółki, która 
przekroczyła 5,5%. 
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Prognoza wyników na 2008 rok, podwyższana w grudniu 2008r. w każdej z prognozowanych 
pozycji została nieznacznie przekroczona.  
 
Działalność Spółki w 2008 roku zamknęła się zyskiem netto w kwocie 14.122 tys. zł co w 
porównaniu z rokiem ubiegłym daje wzrost o 68%. 
 
Wzrost sprzedaży, marży i wyniku netto został osiągnięty w dużej mierze dzięki wysokim 
kwalifikacjom sił sprzedażnych i realizacyjnych spółki, wystarczającej ilości kapitału 
obrotowego na realizację wygranych projektów a także stale doskonalonej organizacji pracy 
w spółce. 
 
Rok 2008 był trzecim rokiem funkcjonowania Spółki na warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych, w którym Spółka skutecznie konkurowała z innymi podmiotami. Dokonania 
Spółki, jej konsekwentny wzrost w roku 2008, oraz dynamiczna poprawa wyników, znalazły 
swoje odzwierciedlenie w notowaniach kursu akcji Spółki, który na tle ogólnej tendencji 
spadkowej związanej z ogólną, niestabilną sytuacją gospodarczą, również w branży IT, 
spadał wolniej niż indeksy giełdowe.  
 
Dodatkowym wyróżnieniem dla Spółki jest fakt nominowania jej przez Gazetę Giełdy Parkiet 
do nagrody „Byki i niedźwiedzie” za 2008 rok w kategorii „Najlepiej zarządzana spółka w roku 
2008”. Ponadto, opiniotwórczy magazyn ekonomiczny „Home&Market” wybrał Prezesa 
Spółki Pawła Jagusia do elitarnego grona menedżerów roku, tzw. Walnego Zgromadzenia 
Zarządu Polskiej Gospodarki . 
 
Ważnym elementem, który pozwala Spółce mieć dobre perspektywy pomimo gorszej 
koniunktury gospodarczej, jest obiecujący portfel zamówień na 2009 rok. Spółka poza tym 
podjęła skuteczne kroki w kierunku pozyskania kilku projektów związanych z EURO 2012.  
 
Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 
 
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania  
sprawozdań finansowych w Spółce realizowany jest w drodze obowiązujących w spółce 
procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych.  
 
Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 
29.09.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi 
emitentów papierów wartościowych w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich 
informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jej wyniku 
finansowego a także przepływu środków pieniężnych. Sprawozdania finansowe sporządzane 
pod nadzorem Głównego Księgowego w ścisłej kontroli Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora 
Finansowego, są zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są 
weryfikowane przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady 
Nadzorczej (dotyczy to przeglądu sprawozdań półrocznych i badania sprawozdania 
rocznego). Corocznie Rada dokonuje oceny sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich 
zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym a także 
sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym roku obrotowym. O wynikach swojej 
oceny Rada informuje akcjonariuszy, a fakt, że w składzie Rady zasiadają członkowie 
niezależni gwarantuje bezstronność działania. Przyjęte zasady rachunkowości stosowane są 
w sposób ciągły co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych. 
Ponadto, na posiedzenia Rady zapraszany jest Zarząd Spółki, który udziela informacji na 
temat bieżącej sytuacji Spółki oraz stopnia realizacji budżetu.  
W Spółce funkcjonuje System Zarządzania Jakością oparty na normie  EN ISO 9001:2000.  
 
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem. 
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Rada Nadzorcza wyraża satysfakcję z pracy i zaangażowania członków Zarządu. 
Przedkładając powyższy raport, Rada Nadzorcza będzie wnioskować o udzielenie przez 
Walne Zgromadzenie absolutorium Zarządowi Qumak-Sekom SA z działalności w roku 
obrotowym 2008. 

 
Warszawa, 7 maja 2009 rok 
 
 
1. Rafał Twarowski _________________________

  

2. Maciej Matusiak _________________________

  

3. Andrzej Nehrebecki _________________________

  

4. Wojciech Rostworowski _________________________

 


