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A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE QUMAK-SEKOM SA 
SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 ROKU. 

I. Wybrane dane finansowe 
 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
QUMAK-SEKOM SA 
 

W tys. zł W tys. euro 

od2010-01-01 
do 2010-12-31 

od2009-01-01 
do 2009-12-31 

od2010-01-01 
do 2010-12-31 

od2009-01-01 
do 2009-12-31 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
          materiałów 329 045 293 448 82 171 67 605
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 

14 856 16 101 3 710 3 709
III. Zysk (strata) brutto 

16 594 17 783 4 144 4 097
IV. Zysk (strata) netto 

13 249 14 310 3 309 3 297
V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej -2 908 4 606 -726 1 061
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 6 393 -7 222 1 596 -1 664
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej -4 447 -3 820 -1 111 -880
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 

-962 -6 436 -240 -1 483
IX. Aktywa, razem 

171 320 145 834 43 259 35 498
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

90 025 67 414 22 732 16 410
XI. Zobowiązania długoterminowe 

3 694 2 641 933 643
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 

77 302 57 871 19 519 14 087
XIII. Kapitał własny 

81 295 78 420 20 527 19 089
XIV. Kapitał zakładowy 

10 375 10 375 2 620 2 525
XV. Liczba akcji (w szt.) 

10 375 10 375 10 375 10 375
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ 
EUR) 1,28 1,38 0,32 0,32
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) 1,28 1,38 0,32 0,32
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 7,84 7,56 1,98 1,84
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł/EUR) 7,84 7,56 1,98 1,84
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł/EUR)  0,00 1,00 0,00 0,24
 
Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych 
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów 
obowiązujących na ostatni dzień okresu: 

Tabela A kursów średnich nr 255/A/NBP/2009 z dnia 31-12-2009 kurs euro 1 EUR = 4,1082 
Tabela A kursów średnich nr 255/A/NBP/2010 z dnia 31-12-2010 kurs euro 1 EUR = 3,9603 
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Poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływu środków 
pieniężnych przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną średnich kursów 
ogłaszanych przez Narodowy Bank Polski dla EURO, obowiązujących na ostatni dzień 
każdego miesiąca w danym okresie sprawozdawczym: 
 
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 
31.12.2009 - 4,3406 
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 
31.12.2010 - 4,0044 

II. Bilans 
 W tys. zł 

stan na 
2010-12-31  

stan na 
2010-09-30  

stan na 
2009-12-31  

stan na 
2009-12-31 

AKTYWA 
I. Aktywa trwałe 14 643 12 821 12 962 12 962
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 134 123 56 56
2. Wartość firmy 0 0 0 0
3. Rzeczowe aktywa trwałe 5 960 5 810 6 119 6 119
4.Należności długoterminowe: 6 692 5 952 5 422 5 422
   a) od jednostek powiązanych 0 0 0 0
   b) od jednostek pozostałych 6 692 5 952 5 422 5 422
5. Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
   5.1) nieruchomości 0 0 0 0
   5.2 )wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0
   5.3) długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0
   a) w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0
       - udziały lub akcje w  jednostkach podporząd. 
wyceniane  metodą praw własności 0 0 0 0
   b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 0
6. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0
7. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 857 936 1 365 1 365
    a) aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 1 857 936 1 365 1 365
    b) Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0
II. Aktywa obrotowe 

156 677 129 006 132 872 132 872
1. Zapasy 5 692 12 002 4 936 4 936
2. Należności krótkoterminowe 127 955 102 461 96 951 96 951
   a) od jednostek powiązanych 0 0 0 0
   b) od pozostałych jednostek  127 955 102 461 96 951 96 951
III. Inwestycje krótkoterminowe 21 706 13 613 30 110 30 110
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 21 706 13 613 30 110 30 110
   a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0
   b) w pozostałych jednostkach 489 529 7 931 7 931
   c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 21 217 13 084 22 179 22 179
   d) inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 324 930 875 875
A k t y w a  r a z e m 171 320 141 827 145 834 145 834
PASYWA         
I. Kapitał własny 81 295 75 780 78 420 78 420
1. Kapitał zakładowy 10 375 10 375 10 375 10 375
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 
ujemna) 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0
4. Kapitał zapasowy 57 671 57 671 48 029 48 029
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5. Kapitał  z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 5 706 5 706
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0
9. Zysk (strata) netto 13 249 7 734 14 310 14 310
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 0 0 0 0
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 90 025 66 047 67 414 67 414
1. Rezerwy na zobowiązania 294 1 197 616 616
   a) rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 156 1 075 509 509
   b) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 138 122 107 107
       - długoterminowa 138 122 107 107
       - krótkoterminowa 0 0 0 0
   c) pozostałe rezerwy 0 0 0 0
      - długoterminowe 0 0 0 0
      - krótkoterminowe 0 0 0 0
   d) zobowiązania długoterminowe 3 694 3 062 2 641 2 641
      - wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
      - wobec pozostałych jednostek 3 694 3 062 2 641 2 641
   e) zobowiązania krótkoterminowe 77 302 56 847 57 871 57 871
      - wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0
      - wobec pozostałych jednostek 77 084 56 435 57 751 57 751
             W tym kredyty i pożyczki 5 928 5 849 0 0
   f) fundusze specjalne 218 412 120 120
2. Rozliczenia międzyokresowe 8 735 4 941 6 286 6 286
    a) ujemna wartość firmy 0 0 0 0
    b) inne rozliczenia międzyokresowe 8 735 4 941 6 286 6 286
       - długoterminowe 0 0 0 0
       - krótkoterminowe 8 735 4 941 6 286 6 286
P a s y w a  r a z e m 171 320 141 827 145 834 145 834

  
Wartość księgowa 81 295 75 780 78 420 78 420
Liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,84 7,30 7,56 7,56
Rozwodniona liczba akcji (w szt) 10 375 10 375 10 375 10 375
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 7,84 7,30 7,56 7,56

III. Pozycje pozabilansowe 
 W tys. zł 

stan na 
2010-12-31

stan na 
2010-09-30

stan na 
2009-12-31 

stan na 
2009-12-31

Należności warunkowe 0 0 0 0
Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
   
Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
   
Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
   
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0
udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0
   
Inne (z tytułu) 0 0 0 0
Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0
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IV. Rachunek Zysków I Strat 
 W tys. zł 

Okres od 
2010-10-01 do 
2010-12-31 

Okres od 
2010-01-01 do 
2010-12-31 

Okres od 
2009-10-01 do 
2009-12-31 

Okres od 
2009-01-01 do 
2009-12-31 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów   i materiałów, w tym : 123 420 329 045 126 048 293 448
         -od jednostek powiązanych 0 0 0 0
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 91 537 273 226 91 936 231 094
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i 
materiałów 31 883 55 819 34 112 62 354
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów,   w tym : 100 555 268 912 106 591 240 364
          -jednostkom powiązanym 0 0 0 0
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 86 093 235 853 76 483 187 644
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14 462 33 059 30 108 52 720
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 865 60 133 19 457 53 084
IV. Koszty sprzedaży 9 663 32 244 7 585 27 594
V. Koszty ogólnego zarządu 2 635 11 413 2 228 9 770
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży                  10 567 16 476 9 644 15 720
VII. Pozostałe przychody operacyjne 690 3 580 212 3 606
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 24 39 63 65
2. Dotacje 0 0 0 0
3. Inne przychody operacyjne 666 3 541 149 3 541
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 4 408 5 200 2 131 3 225
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 008 1 051 49 138
3. Inne koszty operacyjne 3 400 4 149 2 082 3 087
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 849 14 856 7 725 16 101
X. Przychody finansowe 99 1 833 467 1 697
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0
 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Odsetki, w tym: 196 1 081 350 924
 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 93 0 0
4. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
5. Inne -97 659 117 773
XI. Koszty finansowe 53 95 0 15
1. Odsetki w tym: 53 95 0 15
 -dla jednostek powiązanych 0 0 0 0
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0
4. Inne 0 0 0 0
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 6 895 16 594 8 192 17 783
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0
1. Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0
2. Straty nadzwyczajne 0 0 0 0
XIV. Zysk (strata) brutto 6 895 16 594 8 192 17 783
XV. Podatek dochodowy 1 380 3 345 1 581 3 473
1. część bieżąca 3 219 4 189 2 209 3 308
2. część odroczona -1 839 -844 -628 165
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 0 0 0 0
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 0 0 0 0
XVIII. Zysk (strata) netto 5 515 13 249 6 611 14 310

 
Zysk (strata) netto (zanualizowany) 13 249 13 249 14 310 14 310
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Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,28 1,28 1,38 1,38
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w 
szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w 
zł) 1,28 1,28 1,38 1,38

V. Zestawienie zmian w kapitale własnym 
 W tys. zł 

Okres od 
2010-10-01 do 
2010-12-31 

Okres od 
2010-01-01 do 
2010-12-31 

Okres od 
2009-01-01 do 
2009-12-31 

Okres od 
2009-01-01 do 
2009-12-31 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 75 780 78 420 67 740 67 740
  - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
  - korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
I.a. Kapitał  własny na początek okresu  (BO), po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 75 780 78 420 67 740 67 740
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 10 375 10 375 10 375 10 375
   1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0
         a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
            - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0
        b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
           - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0
  1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 375 10 375 10 375 10 375
2. Należne  wpłaty na kapitał zakładowy na początek  
okresu 0 0 0 0
   2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0
         a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
  2.2. należne wpłaty na kapitał  zakładowy na koniec 
okresu 0 0 0 0
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0
   3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych  0 0 0 0
         a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
  3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0
4. Kapitał  zapasowy na początek okresu 57 671 48 029 43 243 43 243
   4.1 Zmiany kapitału zapasowego 0 9 642 4 786 4 786
        a) zwiększenia (z tytułu) 0 9 642 4 786 4 786
           - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0
           - z podziału zysku (ustawowo) 0 9 642 4 786 4 786
          - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo 
minimalną wartość) 0 0 0 0
       b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
          - pokrycia straty 0 0 0 0
          - koszty emisji akcji 0 0 0 0
  4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 671 57 671 48 029 48 029
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0
- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0
   5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0
         a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
            - zbycia środków trwałych 0 0 0 0
  5.2.Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 5 706 0 0
   6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -5 706 5 706 5 706
         a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 5 706 5 706
            - podział zysku 0 0 5 706 5 706
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         b) zmniejszenia (z tytułu) 0 5 706 0 0
             - wypłata dywidendy 0 5 706 0 0
  6.2.Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 5 706 5 706
7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 14 310 14 122 14 122
   7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 14 310 14 122 14 122
        - zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 0 0 0 0
        - korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
  7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu  do danych porównywalnych 0 14 310 14 122 14 122
        a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
           - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0
        b) zmniejszenia (z tytułu) 0 14 310 14 122 14 122
           - pokrycie straty lat ubiegłych 0 0 0 0
           - wypłata dywidendy 0 4 668 3 631 3 631
           - zwiększenie kapitału zapasowego 0 9 642 4 785 4 785
           - zwiększenie pozostałych kapitałów 
rezerwowych 0  0 5 706 5 706
  7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
  7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0
        - zmiany przyjętych zasad (polityki) 
rachunkowości 0 0 0 0
        - korekty błędów podstawowych 0 0 0 0
  7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po 
uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0
        a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0
           - przeniesienia straty z lat ubiegłych do 
pokrycia 0 0 0 0
        b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0
           - pokrycie zyskiem lat ubiegłych 0 0 0 0
  7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
  7.7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0
8. Wynik netto 13 249 13 249 14 310 14 310
    a) zysk netto 13 249 13 249 14 310 14 310
    b) strata netto 0 0 0 0
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0
II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 81 295 81 295 78 420 78 420
III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 81 295 81 295 78 420 78 420

VI. Rachunek Przepływów Pieniężnych 
 W tys. zł

Okres od 
2010-10-01 do 
2010-12-31 

Okres od 
2010-01-01 do 
2010-12-31 

Okres od 
2009-10-01 do 
2009-12-31 

Okres od 
2009-01-01 do 
2009-12-31 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto 5 515 13 249 6 611 14 310
II. Korekty razem 3 083 -16 157 3 570 -9 704
    1. Amortyzacja 632 2 478 560 2 281 
    2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0 
    3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -194 -1 172 -336 -905 
    4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 16 -146 -156 -777 
    5. Zmiana stanu rezerw -902 -321 -70 187 
    6. Zmiana stanu zapasów 6 309 -757 4 897 -1 480 
    7. Zmiana stanu należności -26 235 -32 274 -32 589 81 
    8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i  kredytów 20 978 14 527 29 460 -9 475 
    9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2 479 1 508 1 804 384 
    10. Inne korekty 0 0 0 0 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 8 598 -2 908 10 181 4 606
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operacyjnej (I+/-II) 
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 219 8 780 7 423 8 071 
   1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 25 58 86 160 
   2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 0 0 0 0 
   3. Z aktywów finansowych, w tym: 194 8 722 7 337 7 911 
      a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 
         - zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0 
         - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 
         - spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 0 0 0 0 
         - odsetki 0 0 0 0 
         - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0 
      b) w pozostałych jednostkach 194 8 722 7 337 7 911 
         - zbycie aktywów finansowych 0 7 550 7 189 7 189 
         - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0 
         - spłata udzielonych pożyczek 
długoterminowych 0 0 0 0 
         - odsetki 194 1 079 148 722 
         - inne wpływy z aktywów finansowych 0 93 0 0 
         - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0 
II. Wydatki 764 2 387 4 686 15 293
    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 
oraz rzeczowych aktywów trwałych 764 2 387 686 1 293 
    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 0 0 0 0 
    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 4 000 14 000 
       a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 
           - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0 
           - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 
       b) w pozostałych jednostkach 0 0 4 000 14 000 
           - nabycie aktywów finansowych 0 0 4 000 14 000 
           - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 
  4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 
III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) -545 6 393 2 737 -7 222 
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
    I. Wpływy 79 5 928 0 0
       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) 
i innych instrumentów  kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 0   0 0 
       2. Kredyty i pożyczki 79 5 928 0 0 
       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 
       4. Inne wpływy finansowe 0   0 0 
   II. Wydatki 0 10 375 27 3 820
       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 
       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 10 375 0 3 631 
       3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z 
tytułu podziału zysku 0 0 0 0 
       4. Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0 
       5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 
       6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0 
       7. Płatności zobowiązań z tytułu  umów leasingu 
finansowego 0 0 27 184 
       8. Odsetki 0 0 0 5 
       9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 
  III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) 79 -4 447 -27 -3 820 
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-
C.III) 8 132 -962 12 891 -6 436 
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, 
w tym: 8 132 -962 12 891 -6 436 
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    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 0 0 0 0 
F. Środki pieniężne na początek okresu 13 085 22 179 9 288 28 615
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w 
tym: 21 217 21 217 22 179 22 179 
     - o ograniczonej możliwości dysponowania -221 229 -198 192 
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B. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA 
FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV KWARTAŁ 2010 
ROKU 

 

I. Przedmiot działalności 
Spółka Akcyjna Qumak-Sekom z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 94, 00-807 
Warszawa, działa w branży informatycznej. Działalność Spółki skoncentrowana jest na rynku 
integracyjnym i obejmuje technologie inteligentnego budynku, integrację systemową i 
aplikacje biznesowe. 

Spółka wykonuje kompleksowe usługi z zakresu informatyzacji przedsiębiorstw i instytucji, w 
których istotnymi elementami są bezpieczeństwo informatyczne, oprogramowanie i 
powiązane z nim aplikacje, dostawy sprzętu komputerowego i technologii inteligentnego 
budynku. 

Podstawowymi przedmiotami działalności Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności są: 
handel hurtowy ( PKD 4690Z) 

Qumak-Sekom SA została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego w dniu 13.06.2001 roku,  pod nr KRS:0000019455. 

II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej 
Zarząd Spółki: 

W IV kwartale 2010 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2010 
roku jego skład był następujący : 

Paweł Jaguś  - Prezes Zarządu 
Aleksander Plata   - Wiceprezes Zarządu 
Andrzej Swolkień     - Wiceprezes Zarządu 
Jan Goliński            - Wiceprezes Zarządu  

 

Rada Nadzorcza  

W IV kwartale 2010 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Na dzień 31 grudnia 2010 
roku skład Rady Nadzorczej prezentował się następująco: 

Rafał Twarowski        -  Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Maciej Matusiak       - Wiceprzewodniczący  Rady Nadzorczej 
Maciej Druto  - Członek Rady Nadzorczej 
Piotr Gawryś  - Członek Rady Nadzorczej 
Monika Hałupczak - Członek Rady Nadzorczej  

III. Podstawa sporządzenia i format sprawozdania finansowego oraz dane 
porównywalne 
Kwartalny raport został sporządzony zgodnie z: 
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• Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 
694, z późn. zm.), 

• przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie 
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych (Dz. U. z 2009r. nr 33, poz. 259). 

Raport za IV kwartał 2010 roku został sporządzony w wersji skróconej i składa się z: 

• wybranych danych objaśniających, 
• sprawozdania finansowego Qumak-Sekom SA (bilans, rachunek zysków i strat,  

zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych), 
• pozostałych informacji dodatkowych. 

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2010 roku do 
dnia 31 grudnia 2010 roku. 

Dla danych prezentowanych w bilansie oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano 
porównywalne dane finansowe na dzień 31 grudnia 2009 roku  

Dla danych prezentowanych w rachunku zysków i strat, zestawieniu zmian w kapitale 
własnym oraz w rachunku przepływów pieniężnych zaprezentowano porównywalne dane 
finansowe za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku.  

IV. Polityka rachunkowości. 
Za rok obrotowy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.9 Ustawy o rachunkowości, uważa się rok 
kalendarzowy. 

Za okres sprawozdawczy, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt.8 Ustawy o rachunkowości, uważa się 
miesiąc kalendarzowy. Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządza się 
zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej. 

Ewidencja i rozliczanie kosztów działalności operacyjnej prowadzone jest według rodzajów 
na kontach zespołu 4 i równocześnie według typów działalności i funkcji na kontach zespołu 
5 z dalszym odniesieniem na koszty sprzedanych produktów lub wynik finansowy. 

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie kalkulacyjny rachunek 
zysków i strat. 

Rachunek przepływów pieniężnych w części dotyczącej działalności operacyjnej 
sporządzany jest metodą pośrednią, w części dotyczącej działalności inwestycyjnej i 
finansowej – metodą bezpośrednią. 

Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem techniki komputerowej w oparciu o 
zintegrowany program finansowo-księgowy SYMFONIA autorstwa SAGE Symfonia sp. z o.o. 

 

Metody wyceny aktywów i pasywów 
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1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne objęte są ewidencją analityczną 
ilościowo-wartościową. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
pomniejszonych o odpisy umorzeniowe proporcjonalne do okresu ich użytkowania, a 
także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej nie wyższej 
niż 3.500 zł umarzane są jednorazowo w miesiącu następującym po miesiącu oddania 
do użytkowania. 

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej 
3.500 zł umarzane są metodą liniową począwszy od miesiąca następującego po 
miesiącu oddania do użytkowania według następujących zasad: 

- oprogramowanie komputerowe - 2 lata 
- pozostałe wartości niematerialne i prawne - 2 lata 
- sprzęt komputerowy umarzany jest stawką podatkową,  
- środki transportu umarzane są stawką podatkową, a w wypadku używanych 
środków transportu, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji stosuje się 
podwyższony współczynnik 2,0 
- pozostałe środki trwałe wg stawek podatkowych. 

 

2. Środki trwałe w budowie wyceniane są według rzeczywistych kosztów poniesionych na 
budowę, montaż, przystosowanie i ulepszenie przyszłych środków trwałych, 
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. 
 

3. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego  

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. 

4. Zapasy obejmujące materiały, towary handlowe, produkty gotowe i produkcję w toku 
wyceniane są: 

a) materiały i towary wg rzeczywistych cen zakupu powiększonych w przypadku 
importu o cło. 

Rozchód w ciągu roku wycenia się według zasady: 

- towary identyfikowane numerami seryjnymi wg ceny zakupu tych towarów 
- materiały i towary nie identyfikowane numerami seryjnymi wg zasady FIFO 
„pierwsze przyszło, pierwsze wyszło”. 
 

b) produkty gotowe wg rzeczywistych, bezpośrednich kosztów wytworzenia.  

c) produkcja w toku i półprodukty są to wyroby otrzymane z zakończonych faz 
produkcji przeznaczone do dalszego przerobu lub montażu na wyroby gotowe, zaś 
produkty w toku to produkcja nie zakończona, która znajduje się w trakcie procesu 
produkcji. 
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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 nie zakończonej 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 poniesionych dotychczas 
kosztów. Kwota przychodów z wykonania nie zakończonej usługi  nie może być wyższa 
od kosztów poniesionych na realizację umowy powiększonych o odpowiadającą 
stopniowi wykonania usługi część planowanej marży. 

5. Należności krajowe wyceniane są według wartości nominalnej ustalonej przy ich 
powstaniu. 

Należności w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla 
danej waluty ogłoszonym przez NBP. 

Na dzień bilansowy należności i roszczenia wykazywane są w wartości skorygowanej o 
odpisy aktualizujące w następujących przypadkach: 

- skierowane na drogę postępowania sądowego – odpis 100% 
- należności od podmiotów postawionych w stan likwidacji – odpis 100% 
- należności przeterminowane powyżej 1 roku -  odpis 100% 

 

6. Krótkoterminowe aktywa finansowe wyceniane są według wartości rynkowej. Skutki 
różnic pomiędzy wartością wyceny na dzień bilansowy a ceną nabycia odnosi się do 
przychodów lub kosztów finansowych. 

Środki pieniężne krajowe wyceniane są według wartości nominalnej. 

Środki pieniężne w walutach obcych na dzień bilansowy wyceniane są po kursie średnim 
dla danej waluty ogłaszanym przez NBP. 

7. Kapitał podstawowy (akcyjny) wyceniany jest według wartości nominalnej, zgodnej z 
wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Kapitał zapasowy wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze zwiększeń 
i zmniejszeń kapitału. 
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Kapitał z aktualizacji wyceny wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze 
zwiększeń i zmniejszeń kapitału. 

8. Rezerwy na zobowiązania obejmują: 

a) rezerwę na świadczenia emerytalne tworzoną na dzień bilansowy szacuje się 
zgodnie z metodą wyceny aktuarialnej (prognozowanych uprawnień jednostkowych) z 
uwzględnieniem podstawy wymiaru świadczeń, jego wysokości, liczby 
przepracowanych lat i liczby lat do wieku emerytalnego. 

b) rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego 

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, 
- 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 nie uwzględniających przeszacowania, 
- uzyskania marży od wyceny kontraktów długoterminowych. 

 

9. Zobowiązania krajowe wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty. 

Zobowiązania w walutach obcych na dzień bilansowy wycenia się po kursie średnim dla 
danej waluty ogłaszanym przez NBP. 

10. Fundusze specjalne obejmują: 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzony jest na podstawie Ustawy z 
04.03.1994 o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, w oparciu o planowane 
zatrudnienie i korygowany do poziomu średniorocznego zatrudnienia. 

Fundusz jest wykorzystywany na rzecz pracowników na finansowanie i dofinansowanie 
usług świadczonych na rzecz różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-
oświatowej, sportowo-rekreacyjnej, udzielanie pomocy materialnej - rzeczowej lub 
finansowej, udzielanie zwrotnej lub bezzwrotnej pomocy na cele mieszkaniowe. 
Dysponowanie Funduszem opiera się na Regulaminie Wewnętrznym ZFŚS. 
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Inwentaryzacja 

Wykazywane w księgach rachunkowych aktywa i pasywa na dzień bilansowy, obejmowane 
są inwentaryzacją: 

a) drogą spisu z natury  

- środki trwałe - raz na 4 lata 
- materiały, towary i wyroby - na dzień 31 grudnia 
- produkcja w toku - na dzień bilansowy 
- środki pieniężne w kasie - na dzień 31 grudnia 

 
b) drogą potwierdzenia sald 

- środki pieniężne na rachunkach bankowych i kredyty bankowe - na dzień 31  
grudnia 
- rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - co roku w IV kwartale 

 
c) drogą weryfikacji sald 

- pozostałe aktywa i pasywa - na dzień 31 grudnia 
 

Rachunek zysków i strat 

1. Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów obejmują kwoty należne z tego 
tytułu od odbiorców, pomniejszone o należny podatek od towarów i usług. Momentem 
sprzedaży jest przekazanie towarów odbiorcy lub odebranie przez niego usługi. 
Przychody ze sprzedaży zarachowane są do okresów sprawozdawczych, których 
dotyczą.  
 

2. Koszty działalności operacyjnej obejmują wartość sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów wycenionych w kosztach wytworzenia lub cenach nabycia, powiększoną o 
całość poniesionych od początku roku obrotowego kosztów ogólnych zarządu oraz 
sprzedaży. Koszty zawierają podatek VAT tylko w tej części, w której zgodnie z 
obowiązującymi przepisami podatek ten nie podlega odliczeniu. 

Koszty ujęte są w okresie, którego dotyczą niezależnie od daty otrzymania faktury bądź 
dokonania płatności. 

3. Pozostałe przychody i koszty operacyjne obejmują przychody i koszty nie związane 
bezpośrednio ze zwykłą działalnością spółki, a wywierają wpływ na wynik finansowy. 

Przychody obejmują: 

- zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 
- dotacje, subwencje i dopłaty 
- uzysk z likwidacji środków trwałych 
- nadwyżki aktywów trwałych i  obrotowych, których źródła pochodzenia nie ustalono 
- odpisy ujemnej wartości firmy 
- otrzymane odszkodowania i kary umowne 
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- odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania 
- niewykorzystane rezerwy na przyszłe koszty i straty 
- zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 
- wynagrodzenie płatnika podatków 
- otrzymane nieodpłatnie aktywa 

 

Koszty obejmują: 

- stratę ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych  
- odpisy z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 
- wartość netto likwidowanych środków trwałych 
- amortyzację wartości firmy 
- odpisy aktualizujące wycenę zapasów rzeczowych aktywów obrotowych na skutek 
obniżenia się ich  wartości użytkowej lub handlowej 
- wartość nieodpłatnie przekazanych składników aktywów oraz środków pieniężnych  
- niezawinione niedobory i szkody w składnikach majątkowych, nie wynikające ze 
zdarzeń losowych 
- koszty usuwania szkód w składnikach majątkowych 
- zapłacone odszkodowania umowne 
- koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego 
- nieuzasadnione koszty pośrednie 
- utworzone rezerwy na prawdopodobne koszty i straty w działalności operacyjnej 
- odpisy aktualizujące należności 

 

4. Przychody i koszty finansowe obejmują przychody i koszty operacji finansowych. 

Przychody obejmują: 

- otrzymane dywidendy i udziały w zyskach innych spółek 
- uzyskane i zarachowane odsetki od środków na rachunkach bankowych (z 
wyłączeniem odsetek od środków ZFŚS), od udzielonych pożyczek, kaucji, wadium, 
za zwłokę w zapłacie należności, od papierów wartościowych 
- zysk ze zbycia inwestycji 
- wzrost wartości inwestycji 
- dodatnie różnice kursowe 
- rozwiązania rezerw utworzonych w ciężar kosztów operacji finansowych 
 

Koszty obejmują: 

- zapłacone i zarachowane odsetki i prowizje od zaciągniętych kredytów i pożyczek 
oraz za zwłokę w zapłacie zobowiązań 
- strata ze zbycia inwestycji 
- zmniejszenie wartości inwestycji 
- ujemne różnice kursowe 
- utworzenie rezerw na pewne i prawdopodobne koszty oraz straty finansowe 
- nadwyżkę kosztów emisji akcji lub podwyższenia kapitału akcyjnego, ponad różnicę 
między wartością emisyjną a nominalną sprzedanych akcji. 

 

5. Zyski i straty nadzwyczajne obejmują wartość zdarzeń trudnych do przewidzenia, poza 
działalnością operacyjną spółki i nie wiążących się z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

Zyski nadzwyczajne obejmują: 
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- otrzymane odszkodowania za utratę lub zniszczenie aktywów trwałych i obrotowych 
w efekcie zdarzeń losowych, 
- przychody ze sprzedaży składników majątkowych uszkodzonych na skutek zdarzeń 
losowych  

 

Straty nadzwyczajne obejmują: 

-wartość netto aktywów trwałych i obrotowych utraconych lub zniszczonych z powodu 
zdarzeń losowych 
- koszty usuwania skutków zdarzeń losowych 

 

6. Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego obejmuje podatek dochodowy od osób 
prawnych obliczony zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku 
dochodowym od osób prawnych od zysku bilansowego brutto skorygowanego o:  
 

- przychody nie podlegające opodatkowaniu oraz koszty nie stanowiące kosztów 
uzyskania przychodów 
- zmniejszenie podatku dochodowego o aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 
- zwiększenia podatku dochodowego o utworzoną rezerwę na odroczony podatek 
dochodowy. 
 

7. Wynik finansowy netto ustala się zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości jako 
różnicę przychodów, kosztów i obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. 

 

Zmiany metod wyceny aktywów i pasywów 

W roku 2010 nie zmieniono metod wyceny aktywów i pasywów.  

 

Zasady przeliczania danych finansowych na EURO 

Kurs Euro dla wyliczenia pozycji Rachunku Zysków i Strat 

średnia arytmetyczna średnich kursów NBP EUR za okres 01.01-31.12.2009 
Tabela m-c kurs EUR 

21/A/NBP/2009 z dnia 30.01.2009 styczeń 4,4392 
41/A/NBP/2009 z dnia 27.02.2009 luty 4,6578 
63/A/NBP/2009 z dnia 31.03.2009 marzec 4,7013 
84/A/NBP/2009 z dnia 30.04.2009 kwiecień 4,3838 
104/A/NBP/2009 z dnia 29.05.2009 maj  4,4588 
125/A/NBP/2009 z dnia 30.06.2009 czerwiec 4,4696 
148/A/NBP/2009 z dnia 31.07.2009 lipiec 4,1605 
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169/A/NBP/2009 z dnia 31.08.2009 sierpień 4,0998 

191/A/NBP/2009 z dnia 30.09.2009 wrzesień 4,2226 

213/A/NBP/2009 z dnia 30.10.2009 październik 4,2430 
233/A/NBP/2009 z dnia 30.11.2009 listopad 4,1431 
255/A/NBP/2009 z dnia 31.12.2009 grudzień 4,1082 

średni kurs euro 4,3406 

najwyższy kurs w okresie 01.01-31.12.2009 4,8999 
najniższy kurs w okresie 01.01-31.12.2009 3,9170 

średnia arytmetyczna średnich kursów NBP EUR za okres 01.01.-31.12.2010 
Tabela m-c kurs EUR 

20/A/NBP/2010 z dnia 29.01.2010 styczeń 4,0616 
40/A/NBP/2010 z dnia 26.02.2010 luty 3,9768 
63/A/NBP/2010 z dnia 31.03.2010 marzec 3,8622 
84/A/NBP/2010 z dnia 30.04.2010 kwiecień 3,9020 
104/A/NBP/2010 z dnia 31.05.2010 maj 4,0770 
125/A/NBP/2010 z dnia 30.06.2010 czerwiec 4,1458 
147/A/NBP/2010 z dnia 30.07.2010 lipiec 4,0080 
169/A/NBP/2010 z dnia 31.08.2010 sierpień 4,0038 
191/A/NBP/2010 z dnia 30.09.2010 wrzesień 3,9870 
212/A/NBP/2010 z dnia 29.10.2010 październik 3,9944 
232/A/NBP/2010  z dnia 30.11.2010 listopad 4,0734 
255/A/NBP/2010 z dnia 31.12.2010 grudzień 3,9603 

średni kurs euro 4,0044 

najwyższy kurs w okresie 01.01-31.12.2010 4,1770 
najniższy kurs w okresie 01.01-31.12.2010 3,8356 

Kurs Euro dla wyliczenia pozycji bilansowych: 

średni kurs EUR NBP z dnia 31.12.2009 r. Tabela 255/A/NBP/2009 4,1082 

średni kurs EUR NBP z dnia 31.12.2010 r. Tabela 255/A/NBP/2010 3,9603 
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Sprawozdanie finansowe zawiera wyłącznie dane jednostkowe, gdyż w skład Qumak- 
Sekom SA nie wchodzą żadne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie 
sprawozdania finansowe. 

V. Ciągłość zasad rachunkowości i porównywalność sprawozdań finansowych 
Sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2010 roku zapewnia porównywalność danych i nie 
podlegało przekształceniu. 

Qumak-Sekom SA sporządza sprawozdanie finansowe w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 września 1994 roku o rachunkowości. Z uwagi na to, że spółka nie sporządza 
sprawozdań skonsolidowanych, nie sporządzono sprawozdania finansowego według MSR.  

VI. Informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych w tym o 
korektach z tytułu rezerw, rezerwie i aktywach z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego. 
Zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości utworzono na dzień 31.12.2010 r. pozycję 
rozliczenia kontraktów długoterminowych i robót w toku w wysokości 30.725 tys. zł 
(przychody) i 30.728 tys. zł (koszty). W trakcie IV kwartału 2010 rozwiązano pozycję 
kontrakty długoterminowe utworzoną na dzień 30.09.2010 r. w wysokości 42.930  tys. zł 
(przychody), 38.260 tys. zł (koszty). 

W IV kwartale 2010 roku Spółka utworzyła rezerwy na: 

- premie dla pracowników i zarządu (2.290 tys. zł),  
- naprawy gwarancyjne (659 tys. zł), 
- przeszacowanie towarów w magazynie (377 tyś zł), 
- badanie bilansu (34 tys. zł), 
- trudno ściągalne należności (631 tys. zł ),  
- odprawy emerytalne ( 32 tys. zł). 

 

Na dzień 31.12.2010 r. roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiły 
1.856 tys. zł, natomiast rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 156 
tys. zł. 

VII. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Qumak-Sekom SA w okresie IV 
kwartału 2010 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.  
W IV kwartale 2010 roku Spółka osiągnęła  wyniki zbliżone do osiągnięć lat poprzednich. I 
tak wielkość sprzedaży w IV kwartale to 123,4 mln zł, a wielkość zysku netto 5,5 mln zł . W 
porównywalnym okresie 2009 roku sprzedaż wyniosła 126 mln zł a zysk netto 6,6 mln zł. 

Narastająco spółka osiągnęła sprzedaż na poziomie 329 mln zł a zysk netto na poziomie 
13,2 mln zł. 

Pierwszy raz w historii Spółki udało się zrealizować sprzedaż na poziomie przekraczającym 
300 mln zł. Niestety nie udało się powtórzyć wyniku netto z lat ubiegłych. Wzrost konkurencji 
i wahania walutowe spowodowały nieznaczne obniżenie rentowności netto i spadek zysku o 
8%. Jest to wynik niewiele gorszy niż w 2009 roku, acz osiągnięty na trudniejszym rynku. 
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W IV kwartale 2010 roku Spółka informowała o zawarciu lub o zmianie niżej opisanych umów 
znaczących oraz innych umów istotnych dla jej działalności.  

 

 Umowa kredytowa zawarta z Fortis Bank Polska SA dnia 13 października 2010 roku.  

W dniu 13 października 2010 roku doszło do zawarcia Umowy wielocelowej linii kredytowej z 
Fortis Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3. 

Umowa dotyczy udzielenia limitu kredytowego do maksymalnej wysokości 14.500.000,00 
złotych. Została ona zawarta na okres 10 lat, do dnia 10 października 2020 r., przy czym 
bieżący okres udostępnienia kredytu ustalono do dnia 30 maja 2011 r. 

Umowa określa dopuszczalne formy kredytowania, limity poszczególnych form kredytowania 
oraz limity wykorzystania poszczególnych walut. Dla kredytu w rachunku bieżącym limit 
zaangażowania określony w Umowie wynosi 5.000.000,00 zł a oprocentowanie oparte jest o 
stawkę WIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku.  

Umowa przewiduje również, że w dniu udostępnienia limitu kredytowego zostanie 
uruchomiony także kredyt odnawialny do wysokości 2.000.000,00 USD z przeznaczeniem na 
spłatę kredytu w rachunku bieżącym, udzielonego Spółce na podstawie umowy z dnia 31 
maja 2010 r. Wyżej wskazana umowa ulega rozwiązaniu z dniem spłaty udzielonego na jej 
podstawie kredytu w rachunku bieżącym. Oprocentowanie dla kredytu odnawialnego oparte 
jest o stawkę LIBOR dla depozytów trzymiesięcznych powiększone o marżę banku.  

Ponadto, odnośnie warunków finansowych Umowy, Qumak-Sekom zapłaci prowizję za 
pierwszy bieżący okres udostępnienia kredytu w kwocie 13.333,33 zł. 

Zabezpieczeniem kredytu jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, 
oświadczenie o poddaniu się egzekucji oraz przelew wierzytelności z kontraktów Emitenta, 
dotyczących realizacji wyszczególnionych inwestycji. Umowa wejdzie w życie po spełnieniu 
warunków związanych z przedłożeniem określonych dokumentów dotyczących ustanowienia 
zabezpieczeń. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w  
umowach tego typu. 

 

 Aneksy nr 4 i nr 5 do umowy zawartej z Warbud SA dnia 29 sierpnia 2008 r. .  

Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz 
teletechnicznych i automatyki a także wykonanie i przebudowa sieci zewnętrznych 
elektrycznych i teletechnicznych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego „Centrum Nauki 
Kopernik w Warszawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu”. 

Aneksem nr 4, datowanym na 27.10.2010 r., zmieniono zakres prac określonych umową, co 
spowodowało wzrost wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji umowy o kwotę 
2.489.000,00 zł netto.  
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Aneksem nr 5, datowanym na 30.10.2010 r., ponownie zmieniono zakres prac określonych 
umową, co spowodowało wzrost wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu realizacji umowy o 
kwotę 260.000,00 zł netto, do kwoty 24.707.732,00 zł netto (z uwzględnieniem Aneksów nr 
1-5). 

Pozostałe istotne warunki umowy nie ulegają zmianie. 

 

 Aneks nr 2 do umowy zawartej z Erbud SA dnia 29 kwietnia 2009 r.  

Przedmiotem niniejszej Umowy jest kompleksowe wykonanie kompletnych robót 
wewnętrznych i zewnętrznych branży elektrycznej i teletechnicznej (niskoprądowej) z 
wyłączeniem instalacji BMS, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego: Rewitalizacja 
kwartału zabudowy pomiędzy ulicami Jainty, Dzieci Lwowskich, Piekarską oraz Placem 
Kościuszki w Bytomiu – Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego AGORA 
BYTOM. 

Aneksem nr 2, datowanym na 30 września 2010 roku, zlecono wykonanie dodatkowych prac, 
co powoduje wzrost wartości umowy o kwotę 1.148.000,00 zł netto – z  kwoty 13.752.000,00 
zł do kwoty 14.900.000,00 zł netto (z uwzględnieniem aneksów nr 1 i 2). 

Pozostałe istotne warunki umowy nie ulegają zmianie. 

 

 Aneks nr 2 do umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dnia 22 grudnia 
2009 r.   

Przedmiotem niniejszej Umowy jest realizacja prac adaptacyjno budowlanych w 
pomieszczeniach Centrum Zapasowego wraz z zakupem sprzętu IT. 

Aneksem nr 2, datowanym na 28 października 2010 roku, rozszerzono zakres prac do 
wykonania przez Emitenta, co powoduje wzrost wartości umowy o kwotę 2.289.454,88 zł 
netto – z  kwoty 18.238.161,00 zł do kwoty 20.527.615,88 zł netto. Zmieniono również 
harmonogram realizacji poszczególnych etapów Umowy, a termin zakończenia ostatniego 
etapu określono na 15 maja 2011 r.  

Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. 

 

 Umowa zawarta z Polkomtel SA dnia 24 listopada 2010 roku.  

Przedmiotem niniejszej Umowy jest dostawa rozwiązań teleinformatycznych realizujących 
funkcjonalność centrali telefonicznej dla Call Center oraz nagrywania rozmów w Polkomtel 
SA a także świadczenie usług rozszerzonej gwarancji oraz opieki pogwarancyjnej dla 
dostarczonego systemu.  

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi ok. 5.820.647,00 zł netto.  
Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi zgodnie z ustalonym harmonogramem w terminie do 
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31.12.2010 r. Ponadto, umowa przewiduje, że po upływie rocznej gwarancji Emitent będzie 
świadczył odpłatne usługi na zasadach określonych w warunkach rozszerzonej gwarancji. 

 
 Zlecenie otrzymane od Polimex-Mostostal dnia 9 grudnia 2010 roku.  

Przedmiotem zlecenia jest wykonanie robót teletechnicznych na Stadionie „Wisła” w 
Krakowie.  Na zlecone roboty składają się między innymi: wykonanie systemu sygnalizacji 
pożaru i sterowania oddymianiem, systemów bezpieczeństwa, telewizji przemysłowej i 
stadionowej, systemu okablowania strukturalnego, wykonanie zintegrowanego systemu 
sprzedaży i kontroli biletów, DSO, systemu Audio-video dla sal konferencyjnych oraz 
nagłośnienia płyty boiska i trybuny zachodniej. 

Za wykonanie powyższych prac ustalono wynagrodzenie w wysokości  22.500.000 zł netto. 

 

 Aneksy nr 1 i nr 2 do umowy zawartej pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim a 
konsorcjum spółek Warbud SA (w roli lidera konsorcjum), Qumak-Sekom SA oraz Eleks 
Janusz Kosiorek Sp. J. dnia 30 września 2009 r.  

Przedmiotem Umowy jest przebudowa budynków biurowych „B" i F" w Centrali Narodowego 
Banku Polskiego w Warszawie, przy ul. Świętokrzyskiej 11/21.  

Aneksem nr 1 z dnia 28 września 2010 r. zmieniono zakres prac zleconych Wykonawcy, co 
skutkuje zwiększeniem wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 119.000,00 zł. Aneks nr 2 
datowany na 30 listopada 2010 r. spowodował dalszą zmianę zakresu prac powodując 
wzrost wynagrodzenia o kwotę 2.333.000,00 zł.  

Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania Umowy z uwzględnieniem wyżej 
wymienionych aneksów wynosi 45.028.936,00 zł netto. 

Ostateczny termin zakończenia robót ustalono na 18,5 miesiąca od dnia zawarcia Umowy, tj. 
do dnia 15 kwietnia 2010 r. 

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie.  

 Umowy spełniające kryterium umowy znaczącej zawarte z Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia. 

W dniu 22 grudnia 2010 roku doszło do zawarcia z Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia dwóch umów dotyczących dostarczenia infrastruktury bezpieczeństwa oraz 
infrastruktury sieciowej. Są to kolejne umowy zawarte z tym podmiotem w ciągu ostatnich 12 
miesięcy. 

Umową o największej wartości spośród umów zawartych przez Qumak-Sekom z Centrum 
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w ciągu wskazanego okresu jest Umowa 
zawarta w dniu 24 listopada 2010 roku. Jej przedmiotem jest zakup, instalacja, konfiguracja 
oraz uruchomienie infrastruktury sprzętowo/ systemowej na potrzeby projektu P1 
„Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o 
Zdarzeniach Medycznych. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego 
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Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka 2007-2013. 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi 3.652.585,00 zł netto.  
Qumak-Sekom zobowiązał się do wykonania całości przedmiotu Umowy w termie 36 dni od 
zawarcia Umowy. 

Łączna wartość umów zawartych z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w 
ciągu ostatnich 12 miesięcy wynosi 7.743.124,00 zł netto, i tym samym przekracza ona 10% 
kapitałów własnych Qumak-Sekom SA i jednocześnie jest kryterium stanowiącym o uznaniu 
umów za znaczące. 

 

 Aneks nr 1 do umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych dnia 1 marca 
2010r.  

Przedmiotem Umowy jest wykonanie usług teletechnicznych. 

Aneksem nr 1 datowanym na 30 grudnia 2010 r. rozszerzono zakres prac do wykonania, co 
powoduje wzrost wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia o kwotę 
230.018,80 zł brutto, do kwoty maksymalnie 32.214.812,72 zł brutto. 

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie. 

VIII. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, 
mających znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. 
W prezentowanym okresie nie wystąpiły nietypowe i nadzwyczajne zjawiska mające istotny 
wpływ na uzyskane przez Spółkę wyniki finansowe. 

IX. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta 
w prezentowanym okresie. 
W trakcie roku kalendarzowego jedynym okresem wykazującym odchylenia od średniej jest 
IV kwartał, w którym realizowana jest rokrocznie wyższa sprzedaż niż w pozostałych 
kwartałach. Poza tym, działalność Spółki nie podlegała w prezentowanym okresie 
szczególnym wahaniom sezonowym czy też cyklicznym. 

X. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych 
papierów wartościowych: 
W prezentowanym okresie Spółka nie emitowała, nie dokonywa wykupu ani spłaty żadnych 
papierów wartościowych.  

XI. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w 
przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 
W dniu 26 kwietnia 2010 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w której postanowił, że 
zarekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie złoży wniosek do Walnego 
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Zgromadzenia Spółki o wypłatę dywidendy w kwocie 10.375.082 zł, to jest po 1,00 zł na 
jedną akcję.  

Dywidenda miała zostać wypłacona ze środków zgromadzonych na funduszu rezerwowym w 
kwocie 5.706.295,10 zł  oraz z części zysku za 2009 rok w kwocie 4.668.786,90 zł. 
Pozostałą część zysku za 2009 rok w kwocie 9.641.768,15 zł Zarząd zarekomendował 
przeznaczyć na kapitał zapasowy.  

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała ten wniosek. 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Qumak-Sekom SA podjęło uchwałę nr 5 dotyczącą wypłaty 
dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.  

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wypłatę dywidendy dla 
akcjonariuszy przeznaczono kwotę 10.375.082,00 zł na którą składa się część zysku netto 
za rok obrotowy 2009 w kwocie 4.668.786,90 zł powiększona o kwotę kapitału rezerwowego 
w tej jego części, która została utworzona z zysku za rok obrotowy 2008 w wysokości 
5.706.295,10 zł. 

Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcje wyniosła 1,00 zł.  

Dniem ustalenia prawa do dywidendy był 16 lipca 2010 roku, natomiast terminem wypłaty 
dywidendy był 2 sierpnia 2010 roku. Dywidenda została wypłacona zgodnie z powyżej 
opisanymi postanowieniami.  

XII. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono raport, a mające 
wpływ na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 
Po dniu na który sporządzono raport Spółka informowała o zawarciu następujących umów 
znaczących lub istotnych dla jej działalności:  

 Umowa zawarta z Warbud SA dnia 4 stycznia 2011 roku  

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych oraz elektryczno-
energetycznych i teletechnicznych dla budynków Biurowo-Laboratoryjnego i 
Wystawienniczo-Konferencyjnego podczas realizacji rozbudowy Pomorskiego Parku 
Naukowo-Technicznego w Gdyni etap III i IV. Inwestorem tego przedsięwzięcia jest Gmina 
Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Innowacji Jednostka Budżetowa. 

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w maksymalnej 
wysokości 12.474.000,00 zł. W przypadku niewykonania wszystkich robót określonych w 
Umowie wynagrodzenie będzie stosownie zmniejszone. 

Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy określono na 15 lipca 2012 roku. 

 Umowa zawarta z Erbud SA dnia 26 stycznia 2011 roku  

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót elektroenergetycznych, teletechnicznych i 
oświetlenia nawigacyjnego dla kategorii II. Prace będą wykonywane w ramach budowy 
części lotniczej Lotniska Warszawa – Modlin. 
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Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 
14.263.000,00 zł netto. 

Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy określono na 15 lutego 2012 roku. 

 Umowa zawarta z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie Spółką Akcyjną oraz 
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółką Akcyjną dnia 26 stycznia 2011 roku  

Przedmiotem Umowy jest wykonywanie usług wsparcia IT (Service Desk) oraz wdrożenie 
rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczenia usług Service Desk. 

Umowa obwiązuje od 1 stycznia 2011 roku i została zawarta na okres 36 miesięcy. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie zależne od ilości zrealizowanych 
usług, niemniej jednak Emitent szacuje, że wartość umowy w okresie jej trwania przekroczy 
równowartość 10% kapitałów własnych Emitenta. 

XIII. Zmiany zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które 
nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego 
Spółka nie posiada aktywów warunkowych.  

Spółka w ramach prowadzonej działalności jest zobligowana zapisami niektórych kontraktów 
do składania w formie zabezpieczenia, bankowych lub ubezpieczeniowych gwarancji 
przetargowych, gwarancji dobrego wykonania robót, gwarancji usunięcia wad i usterek.  
 
Na dzień 31.12.2010 r. aktywne były : 

- gwarancje dobrego wykonania robót na kwotę  27.958 tys. zł 
- gwarancje usunięcia wad i usterek na kwotę      14.346 tys. zł 
- gwarancje wadialne na kwotę                             1.066 tys. zł  
- gwarancja najemcy na kwotę                                138 tys. euro 
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C.POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO 
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA IV 
KWARTAŁ 2010 ROKU 

I. Opis organizacji grupy kapitałowej 
Qumak-Sekom SA nie posiada jednostek zależnych i nie tworzy grupy kapitałowej. 

II. Wskazanie skutków zmian w strukturze jednostki 
W prezentowanym okresie w Qumak-Sekom SA nie nastąpiły zmiany w strukturze jednostki. 
Nie doszło też do żadnych transakcji w zakresie aktywów finansowych. 

III. Stanowisko zarządu odnośnie realizacji prognozy wyników na 2010 rok 
Zarząd Spółki nie przedstawił prognozy wyników na 2010 rok. 

IV. Informacje o akcjonariuszach posiadających, co najmniej 5 % głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Qumak-Sekom SA wraz ze zmianami w strukturze 
własności znacznych pakietów akcji Spółki w okresie od przekazania 
poprzedniego raportu półrocznego. 
Kapitał zakładowy Spółki na dzień publikacji raportu za IV kwartał 2010 roku wynosi 
10.375.082 zł i dzieli się na 10.375.082 akcji, którym odpowiada 10.375.082 głosów na 
Walnym Zgromadzeniu Qumak-Sekom SA. 

Struktura akcjonariatu na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2010 roku  

Według wiedzy Spółki struktura akcjonariatu nie uległa zmianie w stosunku do danych 
aktualnych na dzień przekazania raportu za III kwartał 2010 roku. Na dzień przekazania 
raportu za IV kwartał 2010 roku akcjonariuszami, którzy bezpośrednio lub pośrednio przez 
podmioty zależne posiadali, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym 
Zgromadzeniu Spółki byli: 

Akcjonariusz 
Liczba 

posiadanych 
akcji 

Udział w 
kapitale 

zakładowym 
w % 

Liczba 
głosów 

Udział w 
ogólnej 
liczbie 

głosów na 
WZ w % 

Aviva Investors Poland SA 
            W tym: 

                - CU Specjalistyczny 
FIO Subfundusz CU Akcyjny 

994.785

574.807

9,59%

5,54%

994.785 
 

574.807 

9,59%

5,54%

Legg Mason Zarządzanie 
Aktywami SA 
            W tym: 

            Legg Mason Akcji FIO 

956.710

843.008

9,22%

8,13%

956.710 
 

843.008 

9,22%

8,13%

OFE PZU „Złota Jesień”  847.814 8,17% 847.814 8,17%
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ING Otwarty Fundusz 
Emerytalny 

593.757 5,72% 593.757 5,72%

 

V. Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich 
przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta 
Stan posiadanych akcji Qumak-Sekom SA przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
na dzień przekazania raportu za IV kwartał 2010 roku w stosunku do stanu na dzień 
przekazania raportu za III kwartał 2010 roku przedstawia się następująco:  

Zarząd 
stan na dzień 

przekazania raportu 
za III kwartał 2010 

stan na dzień 
przekazania raportu za 

IV kwartał 2010 
zmiana stanu 

Paweł Jaguś  325.000 322.000 3.000
Aleksander Plata 383.381 383.381 0
Andrzej Swolkień 347.700 344.038 3.662
Jan Goliński 313 062* 313 062 0
*stan skorygowany na podstawie informacji otrzymanej dnia 28.01.2011 

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Qumak-Sekom SA 

VI. Informacje o wszczętych postępowaniach przed sądem lub organem 
administracji:  
W prezentowanym okresie nie wszczęto żadnych postępowań przed sądem lub organami 
administracyjnymi. 

VII. Informacje o zawarciu przez emitenta jednej lub wielu transakcji z 
podmiotami powiązanymi, jeżeli są one istotne i zostały zawarte na innych 
warunkach niż rynkowe. 
Spółka nie posiada podmiotów powiązanych. 

VIII. Informacje o udzieleniu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną 
poręczeń, kredytu, pożyczki lub gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi, – 
jeżeli wartość gwarancji lub poręczeń stanowi równowartość co najmniej 10% 
kapitałów własnych emitenta. 
W IV kwartale 2010 roku Spółka nie udzieliła poręczeń, kredytu, gwarancji czy też pożyczki o 
wartości przekraczającej równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. 
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IX. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji 
kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian oraz 
informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez 
emitenta.  
Brak innych informacji istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej oraz 
wyniku finansowego w IV kwartale 2010 roku poza informacjami przedstawionymi w 
poprzednich punktach. 

X. Czynniki, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez 
niego wyniki w perspektywie, co najmniej kolejnego kwartału 
Mały wzrost inwestycji krajowych oraz spodziewane ograniczenia budżetowe na 2011 rok, 
mogą spowodować zahamowanie przyrostu sprzedaży , a co za tym idzie ustabilizowanie 
wyników na poziomie roku poprzedniego. 

 


