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A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE QUMAK-SEKOM SA 

SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU. 

I. Wybrane dane finansowe 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE 
QUMAK-SEKOM SA 
 

W tys. zł W tys. euro 

od2012-01-01 
do 2012-09-30 

od2011-01-01 
do 2011-09-30 

od2012-01-01 
do 2012-09-30 

od 2011-01-01 
do 2011-09-30 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i               materiałów 

289 320 248 041 68 971 61 377 

II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 299 5 879 71 1 455 

III. Zysk (strata) brutto 1 340 6 158 319 1 524 

IV. Zysk (strata) netto 974 4 867 232 1 204 

V. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej 

20 900 -3 478 4 982 -861 

VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej 

-795 -972 -190 -241 

VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej 

-78 -10 428 -19 -2 580 

VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 20 027 -14 878 4 774 -3 681 

IX. Aktywa, razem 187 860 148 945 45 666 33 765 

X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 102 716 73 176 24 969 16 589 

XI. Zobowiązania długoterminowe 6 370 4 274 1 548 969 

XII. Zobowiązania krótkoterminowe 69 465 61 753 16 886 13 999 

XIII. Kapitał własny 85 144 75 769 20 697 17 177 

XIV. Kapitał zakładowy 10 375 10 375 2 522 2 352 

XV. Liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375 

XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ 
EUR) 

0,90 1,00 0,22 0,25 

XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję 
zwykłą (w zł/EUR) 

0,90 1,00 0,22 0,25 

XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 
zł/EUR) 

8,21 7,30 1,99 1,66 

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną 
akcję (w zł/EUR) 

8,21 7,30 1,99 1,66 

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 
jedną akcję (w zł/EUR) 

0,00 1,00 0,00 0,23 

 
Zasady przeliczeń sprawozdań finansowych 
Poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczono według kursów 
obowiązujących na ostatni dzień okresu: 
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Tabela A kursów średnich nr 190 /A/NBP/2011 z dnia 30-09-2011 kurs euro 1 EUR = 4,4112 
Tabela A kursów średnich nr 189/A/NBP/2012 z dnia 28-09-2012 kurs euro 1 EUR = 4,1138 

 

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 - 
30.09.2011 – 4,0413 
Średnia arytmetyczna średnich kursów NBP na koniec każdego miesiąca za okres 01.01 - 
30.09.2012 – 4,1948 

II. Bilans 

 W tys. zł 
stan na 
2012-09-30 

stan na 
2012-06-30  

stan na 
2011-12-31  

stan na 
2011-09-30 

AKTYWA 

I. Aktywa trwałe 13 460 13 231 14 935 14 973 
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 16 50 74 
2. Wartość firmy 0 0 0 0 
3. Rzeczowe aktywa trwałe 5 214 5 565 5 460 5 438 
4.Należności długoterminowe: 6 532 5 787 7 159 7 808 
   a) od jednostek powiązanych 0 0 0 0 
   b) od jednostek pozostałych 6 532 5 787 7 159 7 808 
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 1 704 1 863 2 266 1 653 
    a) aktywa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 1 704 1 863 2 266 1 653 
    b) Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0 
II. Aktywa obrotowe 174 400 180 072 203 290 133 972 
1. Zapasy 13 292 9 448 6 942 12 149 
2. Należności krótkoterminowe 127 403 134 714 184 428 114 045 
   a) od jednostek powiązanych 0 0 0 0 
   b) od pozostałych jednostek  127 403 134 714 184 428 114 045 
III. Inwestycje krótkoterminowe 31 153 33 055 11 123 6 797 
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 31 153 33 055 11 123 6 797 
   a) w jednostkach powiązanych 0 0 0 0 
   b) w pozostałych jednostkach 285 319 282 335 
   c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 30 868 32 736 10 841 6 462 
   d) inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0 
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 552 2 855 797 981 
A k t y w a  r a z e m 187 860 193 303 218 225 148 945 
PASYWA 
I. Kapitał własny 85 144 85 859 84 170 75 769 
1. Kapitał zakładowy 10 375 10 375 10 375 10 375 
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość 0 0 0 0 
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ujemna) 

3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0 
4. Kapitał zapasowy 66 014 66 014 60 527 60 527 
5. Kapitał  z aktualizacji wyceny 0 0 0 0 
6. Pozostałe kapitały rezerwowe 7 781 7 781 0 0 
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0 
9. Zysk (strata) netto 974 1 689 13 268 4 867 
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego 
(wielkość ujemna) 0 0 0 0 
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 102 716 107 444 134 055 73 176 
1. Rezerwy na zobowiązania 1 169 667 1 811 507 
   a) rezerwa z tytułu odroczonego podatku 
dochodowego 912 410 1 109 356 
   b) rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 257 257 702 151 
       - długoterminowa 257 257 702 151 
       - 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 6 370 5 891 4 809 4 274 
      - wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 
      - wobec pozostałych jednostek 6 370 5 891 4 809 4 274 
   e) zobowiązania krótkoterminowe 69 465 69 462 99 317 61 753 
      - wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0 
      - wobec pozostałych jednostek 68 767 68 667 98 979 61 170 
                   w tym kredyty i pożyczki 6 356 6 777 6 835 6 515 
   f) fundusze specjalne 698 795 338 583 
2. Rozliczenia międzyokresowe 25 712 31 424 28 118 6 642 
    a) ujemna wartość firmy 0 0 0 0 
    b) inne rozliczenia międzyokresowe 25 712 31 424 28 118 6 642 
       - długoterminowe 0 0 0 0 
       - krótkoterminowe 25 712 31 424 28 118 6 642 
P a s y w a  r a z e m 187 860 193 303 218 225 148 945 
 

Wartość księgowa 85 144 85 859 84 170 75 769 
Liczba akcji (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375 
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,21 8,28 8,11 7,30 
Rozwodniona liczba akcji (w szt) 10 375 10 375 10 375 10 375 
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 8,21 8,28 8,11 7,30 

III. Pozycje pozabilansowe 

 W tys. zł 
stan na 

2012-09-30 

stan na 

2012-06-30  

stan na 

2011-12-31  

stan na 

2011-09-30 

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 



 

Qumak-Sekom SA   >  Raport Kwartalny za III kwartał 2012 roku 
Sprawozdanie finansowe      

8 

 

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0 

      

Inne (z tytułu) 0 0 0 0 

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0 

IV. Rachunek Zysków I Strat 

 W tys. zł 
Okres od 
2012-07-01 
do 2012-09-
30 

Okres od 
2012-01-01 
do 2012-09-
30 

Okres od 
2011-07-01 
do 2011-09-
30 

Okres od 
2011-01-01 
do 2011-09-
30 

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 
towarów i materiałów, w tym : 98 069 289 320 78 876 248 041 
         -od jednostek powiązanych   0 0 0 
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 86 039 241 710 65 457 222 125 
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12 030 47 610 13 419 25 916 
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i 
materiałów, w tym : 85 892 250 126 67 534 207 128 
          -jednostkom powiązanym 0 0 0 0 
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 75 573 209 372 56 698 185 113 
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 10 319 40 754 10 836 22 015 
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 12 177 39 194 11 342 40 913 
IV. Koszty sprzedaży 11 001 31 913 8 802 28 723 
V. Koszty ogólnego zarządu 2 910 9 650 2 685 9 085 
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży                  -1 734 -2 369 -145 3 105 
VII. Pozostałe przychody operacyjne 568 3 560 920 3 494 
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 11 72 15 60 
2. Dotacje 0 0 0 0 
3. Inne przychody operacyjne 557 3 488 905 3 434 
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 400 892 225 720 
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0 
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 301 0 31 
3. Inne koszty operacyjne 400 591 225 689 
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 566 299 550 5 879 
X. Przychody finansowe 736 1 222 -301 504 
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0 
 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 
2. Odsetki, w tym: 386 835 95 361 
 - od jednostek powiązanych 0 0 0 0 
3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 
4. Aktualizacja wartości inwestycji 3 3 0 0 
5. Inne 347 384 -396 143 
XI. Koszty finansowe -8 181 121 225 
1. Odsetki w tym: 25 78 19 53 
 -dla jednostek powiązanych 0 0 0 0 
2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0 
3. Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 93 153 
4. Inne -33 103 9 19 
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej -822 1 340 128 6 158 
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 -822 1 340 128 6 158 
XV. Podatek dochodowy -107 366 51 1 291 
1. część bieżąca -768 0 257 901 
2. część odroczona 661 366 -206 390 
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku 
(zwiększenia straty) 0 0 0 0 
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XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 0 0 0 0 
XVIII. Zysk (strata) netto -715 974 77 4 867 

   

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9 375 9 375 10 364 10 364 
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 375 10 375 10 375 10 375 
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,90 0,90 1,00 1,00 
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) 0,90 0,90 1,00 1,00 

V. Zestawienie zmian w kapitale własnym 

 W tys. zł 
Okres od 
2012-07-01 
do 2012-09-
30 

Okres od 
2012-01-01 
do 2012-09-
30 

Okres od 
2011-01-01 
do 2011-12-
31 

Okres od 
2011-01-01 
do 2011-09-
30 

I. Kapitał  własny na początek okresu (BO) 85 859 84 170 81 277 81 277 
  - 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 85 859 84 170 81 277 81 277 
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 66 014 60 527 57 671 57 671 
   4.1 Zmiany kapitału zapasowego 0 5 487 2 856 2 856 
        a) zwiększenia (z tytułu) 0 5 487 2 856 2 856 
           - emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0 
           - z podziału zysku (ustawowo) 0 5 487 2 856 2 856 
          - 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 66 014 66 014 60 527 60 527 
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 
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  5.2.Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0 
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7 781 7 781 0 0 
   6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0 
         a) zwiększenia (z tytułu) 0 7 781 0 0 
            - podział zysku 0 7 781 0 0 
         b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 
            - wypłata dywidendy 0 0 0 0 
  6.2.Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 7 781 7 781 0 0 
7. Zysk  (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 13 267 13 231 13 231 
   7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 13 267 13 231 13 231 
        - 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 13 267 13 231 13 231 
        a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0 
           - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0 
        b) zmniejszenia (z tytułu) 0 13 267 13 231 13 231 
           - pokrycie straty lat ubiegłych 0 0 0 0 
           - wypłata dywidendy 0 0 10 375 10 375 
           - zwiększenie kapitału zapasowego 0 5 486 2 856 2 856 
           - zwiększenie pozostałych kapitałów 
rezerwowych 0 7 781 0 0 
  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 -715 974 13 268 4 867 
    a) zysk netto 0 974 13 268 4 867 
    b) strata netto 715 0 0 0 
    c) odpisy z zysku 0 0 0 0 
II. Kapitał  własny na koniec okresu (BZ ) 85 144 85 144 84 170 75 769 
III. Kapitał  własny, po uwzględnieniu 
proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 85 144 85 144 76 389 75 769 

VI. Rachunek Przepływów Pieniężnych 

 W tys. zł 
Okres od 
2012-07-01 
do 2012-09-
30 

Okres od 
2012-01-01 
do 2012-09-
30 

Okres od 
2011-07-01 
do 2011-09-
30 

Okres od 
2011-01-01 
do 2011-09-
30 

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto -715 974 77 4 867 

II. Korekty razem -1 148 19 926 -6 090 -8 345 

1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek 
podporządkowanych wycenianych metodą praw 
własności 0 0 0 0 

    2. Amortyzacja 681 1 972 670 1 976 

    3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -413 -479 1 056 463 

    4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -296 -757 15 -156 
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    5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 3 -58 -13 -60 

    6. Zmiana stanu rezerw 501 -643 -245 202 

    7. Zmiana stanu zapasów -3 844 -6 350 -847 -6 453 

    8. Zmiana stanu należności 6 566 57 651 3 008 12 967 

    9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z 
wyjątkiem pożyczek i  kredytów 904 -27 812 -9 733 -15 735 

    10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 250 -3 598 -1 -1 549 

    11. Inne korekty 0 0 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
operacyjnej (I+/-II) -1 863 20 900 -6 013 -3 478 

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 396 907 117 438 

   1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 11 72 22 77 

   2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne  0  0 0 0 

   3. Z aktywów finansowych, w tym: 385 835 95 361 

      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 385 835 95 361 

         - 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 385 835 95 361 

         - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0 

         - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0 

II. Wydatki 341 1 702 338 1 410 

    1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz 
rzeczowych aktywów trwałych 341 1 702 338 1 410 

    2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości 
niematerialne i prawne 0 0 0 0 

    3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 0 

       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 0 0 

           - nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0 

           - udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0 

  4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0 

III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
inwestycyjnej (I-II) 55 -795 -221 -972 

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 

    I. Wpływy 0 0 0 0 

       1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i 
innych instrumentów  kapitałowych oraz dopłat do 
kapitału 0 0 0 0 

       2. Kredyty i pożyczki     0   

       3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0 

       4. Inne wpływy finansowe 0 0 0 0 

   II. Wydatki 52 78 10 394 10 428 

       1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0 

       2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli  0  0 10 375 10 375 

       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 0 0 

       8. Odsetki 52 78 19 53 



 

Qumak-Sekom SA   >  Raport Kwartalny za III kwartał 2012 roku 
Sprawozdanie finansowe      

12 

 

       9. Inne wydatki finansowe 0 0 0 0 

  III. Przepływy pieniężne netto z działalności 
finansowej (I-II) -52 -78 -10 394 -10 428 

D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-
C.III) -1 860 20 027 -16 628 -14 878 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w 
tym: -1 860 20 027 -16 672 -14 754 

    - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic 
kursowych 0 0 45 -123 

F. Środki pieniężne na początek okresu 32 728 10 841 23 135 21 217 

G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w 
tym: 30 868 30 868 6 507 6 339 

     - o ograniczonej możliwości dysponowania 39 731 -63 628 
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B. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA 

FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA III KWARTAŁ 2012 

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 13.06.2001roku,  pod nr KRS:0000019455. 

II. Skład osobowy Zarządu i Rady Nadzorczej 

Zarząd Spółki: 

W III kwartale 2012 roku nie nastąpiły zmiany w składzie Zarządu. Na dzień 30 września 

2012 roku jego skład był następujący : 

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

 

Rada Nadzorcza  

Na dzień 30 września 2012 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: 



 

Qumak-Sekom SA   >  Raport Kwartalny za III kwartał 2012 roku 
Informacja dodatkowa      

14 

 

 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 III kwartał 2012 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 9 miesięcy tj. od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 

30 września 2012 roku. 

Dla danych prezentowanych w bilansie oraz pozycjach pozabilansowych zaprezentowano 

porównywalne dane finansowe na dzień 30 września i 31 grudnia 2011 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 2011 roku do 30 września 2011 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 

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne objęte są ewidencją analityczną 

ilościowo-wartościową. Wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia 
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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. 

Jednostka wycenia półprodukty i produkty w toku według kosztów wytworzenia. 
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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 technicznego obmiaru 

zaawansowania prac. Kwota przychodów z wykonania nie zakończonej 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. 

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. 

Kapitał z aktualizacji wyceny wyceniany jest według wartości nominalnej, wynikającej ze 

zwiększeń i zmniejszeń kapitału. 
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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 
- odpisane przedawnione lub umorzone zobowiązania 
- niewykorzystane rezerwy na przyszłe koszty i straty 
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- 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 2012 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.-

30.09.2011 

Tabela m-c kurs EUR 

20/A/NBP/2011 z dnia 31.01.2011 styczeń 3,9345 

40/A/NBP/2011 z dnia 28.02.2011 luty 3,9763 

63/A/NBP/2011 z dnia 31.03.2011 marzec 4,0119 

83/A/NBP/2011 z dnia 29.04.2011 kwiecień 3,9376 

104/A/NBP/2011 z dnia 31.05.2011 maj 3,9569 

125/A/NBP/2011 z dnia 30.06.2011 czerwiec 3,9866 

146/A/NBP/2011 z dnia 29.07.2011 lipiec 4,0125 

168/A/NBP/2011 z dnia 31.08.2011 sierpień 4,1445 

190/A/NBP/2011 z dnia 30.09.2011 wrzesień 4,4112 

   

   średni kurs euro 4,0413 

   najwyższy kurs w okresie 01.01-30.09.2011 4,4900 

najniższy kurs w okresie 01.01-30.09.2011 3,8403 
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średnia arytmetyczna średnich kursów NBP EUR za okres 01.01.-

30.09.2012 

Tabela m-c kurs EUR 

21/A/NBP/2012 z dnia 31.01.2012 styczeń 4,2270 

42/A/NBP/2012 z dnia 29.02.2012 luty 4,1365 

64/A/NBP/2012 z dnia 30.03.2012 marzec 4,1616 

84/A/NBP/2012 z dnia 30.04.2012 kwiecień 4,1721 

105/A/NBP/2012 z dnia 31.05.2012 maj 4,3889 

125/A/NBP/2012 z dnia 29.06.2012 czerwiec 4,2613 

147/A/NBP/2012 z dnia 31.07.2012 lipiec 4,1086 

169/A/NBP/2012 z dnia 31.08.2012 sierpień 4,1838 

189/A/NBP/2012 z dnia 28.09.2012 wrzesień 4,1138 

   

   średni kurs euro 4,1948 

   najwyższy kurs w okresie 01.01-30.09.2012 4,5135 

najniższy kurs w okresie 01.01-30.09.2012 4,0465 

   

   Kurs Euro dla wyliczenia pozycji bilansowych: 
 

   średni kurs EUR NBP z dnia 30.09.2011 r. Tabela 190/A/NBP/2011 - 
4,4112 
średni kurs EUR NBP z dnia 28.09.2012 r. Tabela 189/A/NBP/2012 -
4,1138 

 

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 III kwartał 2012 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 30.09.2012 r. pozycję 
rozliczenia kontraktów długoterminowych i robót w toku w wysokości 56.500 tys. zł 
(przychody) i 52.125 tys. zł (koszty). W trakcie III kwartału 2012 rozwiązano pozycję 
kontrakty długoterminowe utworzoną na dzień 30.06.2012 r. w wysokości 50.126  tys. zł 
(przychody), 48.508 tys. zł (koszty). 
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W III kwartale 2012 roku Spółka nie tworzyła rezerw, natomiast rozwiązała rezerwy na: 

-  premie dla pracowników i zarządu (300 tys. zł),  
 

Na dzień 30.09.2012r. roku aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiły 
1.704 tys. zł, natomiast rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 912 
tys. zł. 

VII. Opis istotnych dokonań i niepowodzeń Qumak-Sekom SA w okresie III 

kwartału 2012 roku wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń ich dotyczących.  

Na koniec III kwartału spółka posiada największy w historii pakiet podpisanych do realizacji i 

realizowanych umów (back log) wynoszący ponad 601 mln zł (łącznie ze zrealizowaną 

sprzedażą do końca III kwartału ).  Okres realizacji to 2012, 2013 i 2014 rok.  

W III kwartale 2012 roku  Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 98.070 tys. 

zł w stosunku do 78.876 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego. Pierwszy raz w 

historii giełdowej Spółka osiągnęła kwartalną stratę netto. Strata wyniosła 715  tys. zł, wobec 

zysku w III kwartale 2011 w kwocie 77 tys. zł. 

Strata w III kwartale 2012 jest wynikiem spowolnienia realizacji kilku projektów (opóźnione 

wejście Qumak-Sekom na inwestycję), a także uruchomieniem ryzyka dodatkowych kosztów 

na kilku kontraktach. Spółka czyni starania aby te ryzyka zminimalizować i w wypadku 

sukcesu, w następnych okresach sprawozdawczych wynik może być zdecydowanie lepszy. 

 

W III kwartale 2012 roku Spółka informowała o zawarciu lub o zmianie niżej opisanych umów 

znaczących oraz innych umów istotnych dla jej działalności.  

 Aneks do Umowy zawartej z Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o 

datowanej na 6 grudnia 2011 roku. 

W dniu 20 czerwca 2012 został podpisany Aneks nr 2 do Umowy pomiędzy Mazowieckim 

Portem Lotniczym Warszawa-Modlin Sp. z o.o. a Qumak-Sekom SA, zawartej 6 grudnia 

2011 r. 

Przedmiotem ww. Umowy jest wykonanie remontu z nadbudową budynku, z przeznaczeniem 

go na centralną serwerownię, centrum nadzoru i pomieszczenia pionu ochrony informacji 

niejawnych dla Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, w ramach projektu modernizacji lotniska 

Modlin. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

16.424.312,15 zł netto.  

Aneksem nr 2 zmieniono termin całkowitego zakończenia robót, określając go na 17 lipca 

2012 r. (pierwotny termin realizacji to 31 maja 2012 r.). 

Pozostałe istotne warunki Umowy nie uległy zmianie. 

 Podpisanie porozumienia z Narodowym Centrum Sportu 

W dniu 3 lipca 2012 r. wpłynął do Spółki egzemplarz Porozumienia pomiędzy Narodowym 

Centrum Sportu Sp. z o.o. działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa (zwanym dalej 
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„Zamawiającym”) a Konsorcjum w składzie: Elektrobudowa S.A. (w roli Lidera Konsorcjum), 

Qumak-Sekom S.A. oraz Przedsiębiorstwem Agat S.A. (zwanymi dalej łącznie 

„Podwykonawcą”). 

Porozumienie, zawarte w dniu 29 czerwca 2012 r., odnosi się do umów zawartych pomiędzy 

konsorcjum w składzie PBG S.A., Hydrobudowa Polska S.A., Alpine Bau Deutschland AG, 

Alpine Bau GmbH oraz Alpine Construction Polska S. z o.o. („Generalny Wykonawca”) a 

Podwykonawcą, których przedmiotem było wykonanie instalacji elektroenergetycznych, 

słaboprądowych oraz BMS w ramach realizacji budowy Stadionu Narodowego wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie, o których Spółka informowała raportami 

bieżącymi: nr 1/2010 z dnia 8 stycznia 2010 r., 30/2011 z dnia 7 lipca 2011 r., 39/2011 z dnia 

28 października 2011 r., 41/2011 z dnia 3 listopada 2011r., oraz 5/2012 z dnia 13 lutego 

2012 r. 

Porozumienie dotyczy obowiązku, zakresu oraz trybu uregulowania przez Zamawiającego, 

jako podmiotu solidarnie odpowiedzialnego za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

należności wynikających z umów związanych z budową Stadionu Narodowego w Warszawie 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a zawartych z Generalnym Wykonawcą.  

Na podstawie Porozumienia, wynagrodzenie należne Podwykonawcy zostanie przekazane w 

ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia przed właściwym sądem ugody potwierdzającej 

wysokość nieuregulowanych przez Generalnego Wykonawcę zobowiązań wobec 

Podwykonawcy, które na mocy zawartej ugody stają się zobowiązaniami Skarbu Państwa 

wobec Podwykonawcy. Jednocześnie ustalono, że ugoda ta zostanie zawarta niezwłocznie 

na pierwszej rozprawie wyznaczonej w przedmiotowej sprawie przez sąd. Zapłata nastąpi na 

rachunek bankowy Lidera Konsorcjum, tj. Elektrobudowy S.A. 

Łączne wynagrodzenie Podwykonawcy wynikające z umów dotyczących wykonania instalacji 

elektroenergetycznych, słaboprądowych oraz BMS w ramach realizacji budowy Stadionu 

Narodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie oraz 

zawartego  Porozumienia wynosi 138.478.191,55 zł netto. Podwykonawca do dnia zawarcia 

Porozumienia otrzymał od Generalnego Wykonawcy zapłatę w wysokości 114.476.731,43 zł 

netto. 

 Umowa zawarta z Erbud S.A. dnia 5 lipca 2012 r. 

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonawstwo wszystkich instalacji w budynku, w 

szczególności: instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz kompletnych instalacji obiektu 

w zakresie automatyki i BMS w kompleksie biurowym klasy A „Eurocentrum” przy Al. 

Jerozolimskich w Warszawie. Realizacja przedmiotu Umowy podzielona jest na dwie Fazy. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji prac przewidzianych Umową wynosi 32.165.740,71 zł 

netto  (z czego 24.375.859,82 zł netto za wykonanie Fazy I, a 7.789.880,89 zł netto za prace 

przy Fazie II). Ponadto, w Umowie określono dodatkowe wynagrodzenie za wykonywanie 

prac na powierzchniach najmu kompleksu biurowego, które dla obu faz wynosi netto 

14.177.594,31 (Faza I - 8.994.330,41 zł netto oraz Faza II – 5.183.263,90 zł netto). Kwota ta 

może być zrealizowana w całości, części lub całkowicie pominięta, zależnie od zleconych i 

wykonanych robót i dostaw. 
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Termin realizacji Fazy I został ustalony na najdalej 101 tygodni od dnia złożenia polecenia 

rozpoczęcia robót, natomiast Faza II ma być zrealizowana najpóźniej w terminie 97 tygodni 

od dnia złożenia polecenia rozpoczęcia Fazy II. 

Rozpoczęcie Fazy II jest uwarunkowane pisemnym poleceniem złożonym nie później niż do 

dnia 30 czerwca 2014 r. W przypadku, gdy takie polecenie nie zostanie złożone we 

wskazanym terminie, Umowa wygasa w stosunku do Fazy II i będzie realizowana wyłącznie 

w odniesieniu do Fazy I. 

Równocześnie z podpisaniem Umowy Spółka otrzymała od Zamawiającego pisemne 

polecenie rozpoczęcia prac (otrzymanie polecenia rozpoczęcia prac nie później niż w dniu 20 

lipca 2012 r. stanowiło warunek zawieszający określony w Umowie).  

Tym samym, w myśl postanowień wyżej opisanej Umowy, doszło do spełnienia tego 

warunku i wejścia w życie Umowy. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w 

umowach tego typu. 

 Aneks do Umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych z dnia 1 marca 2010 r. 

Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonanie usług teletechnicznych.  

Aneksem nr 5 z dnia 17 sierpnia 2012 r. zwiększono wynagrodzenie z tytułu wykonania 

Umowy do kwoty 39.039.606,13 zł brutto (z kwoty 31.984.793,92 zł brutto). Jest to 

maksymalna wartość wynagrodzenia, które ostatecznie będzie zależało od szczegółowego 

rozliczenia wykonanych prac. 

Pozostałe istotne warunki Umowy nie ulegają 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. Informacja o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto 

możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu 

Na koniec I półrocza 2012 roku przeprowadzono aktualizację zapasów magazynowych i 

zgodnie z wewnętrznymi zasadami Spółki przeszacowano towary będące w magazynach 

powyżej 6 miesięcy. W wyniku aktualizacji wyceny utworzono dodatkową rezerwę w 

wysokości 10 tys. zł. W III kwartale 2012 nie przeprowadzano aktualizacji wyceny. 
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XI. Informacja o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów 

finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu tych odpisów 

W wyniku cokwartalnej wyceny akcji notowanych na GPW skorygowano ich wartość zgodnie 

z wyceną rynkową na dzień 30.09.2012 r. Zmniejszenie ich wartości o kwotę 34 tys. zł 

odniesiono na wynik finansowy. Wartość posiadanych akcji notowanych na GPW wynosi 285 

tys. zł. Inne aktywa finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe aktywa trwałe 

nie wymagały przeszacowania. 

XII. Informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw 

W okresie  trzech kwartałów 2012 roku następowało zarówno zwiększanie, rozwiązywanie a 

także wykorzystywanie rezerw. Szczegółowe dane zawiera poniższa tabela. 

Rezerwy - stan na dzień 30.09.2012 (w tys. zł ) 

   

  

stan na 

31.12.2011 

rozwiązane 

rezerwy 

utworzone 

rezerwy 

stan na 

30.09.2012 

rezerwa serwisowa 3 358 392 333 3 299 

rezerwa z tyt. przeceny towarów 49 0 11 60 

rezerwa na należności  trudno ściągalne 898 305 291 884 

rezerwa premiowa 2 350 2 650 300 0 

rezerwa urlopowa 1 206 0 698 1 904 

rezerwa na odprawy emerytalne 702 445 0 257 

rezerwa na badanie bilansu 34 52 18 0 

Rezerwy razem 8 597 3 844 1 651 6 404 

XIII. Informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku 

dochodowego 

Na dzień 30.09.2012 r. aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiły 1.653 
tys. zł, natomiast rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wynosiła 356 tys. zł. 

XIV. Informacja o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych 

aktywów trwałych 

W prezentowanym okresie nie wystąpiły transakcje nabycia lub sprzedaży rzeczowych 
aktywów trwałych o istotnym charakterze. 
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XV. Informacja o istotnych zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu 

rzeczowych aktywów trwałych 

Brak istotnych zobowiązań z tytułu zakupu środków trwałych. 

XVI. Informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych 

W prezentowanym okresie nie wystąpiły istotne rozliczenia z tytułu spraw sądowych. 

XVII. Wskazanie korekt błędów poprzednich okresów 

Nie stwierdzono błędów w poprzednich okresach. 

XVIII. Informacje na temat zmiany sytuacji gospodarczej i warunków 

prowadzenia działalności, które maja istotny wpływ na wartość godziwą 

aktywów finansowych jednostki, niezależnie od tego, czy te aktywa i 

zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorelowanej cenie nabycia 

(koszcie zamortyzowanym) 

Nie nastąpiła zmiana sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności mająca 

wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych Spółki. 

 

XIX. Informacja o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych 

postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie 

podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego 

W prezentowanym okresie nie wystąpiła w/w sytuacja. 

 

XX. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej 

lub więcej transakcji z podmiotami powiązanymi, jeśli pojedynczo lub łącznie 

są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe 

Spółka nie posiada jednostek zależnych. 

XXI . Informacje o zmianie sposobu (metody) ustalania wartości godziwej 

instrumentów finansowych 

W prezentowanym okresie nie wystąpiła zmiana sposobu ustalania wartości godziwej 

instrumentów finansowych. 

XXII. Informacje dotyczące zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w 

wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów 

W prezentowanym okresie nie wystąpiła zmiana w klasyfikacji aktywów finansowych lub 

wykorzystanie tych aktywów. 
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XXIII. Informacje dotyczące emisji, wykupu i spłaty dłużnych i kapitałowych 

papierów wartościowych 

W prezentowanym okresie Spółka nie emitowała, nie dokonywała wykupu ani spłaty żadnych 

papierów wartościowych.  

XXIV. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie 

i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane. 

W dniu 26 kwietnia 2012 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w której postanowił, że 
zarekomenduje Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie złoży do Walnego Zgromadzenia 
wniosek o wypłatę dywidendy w kwocie 7.781.311,50 zł, to jest po 0,75 zł na jedną akcję. 
Pozostałą część zysku za 2011 rok w kwocie 5.486.465,66 zł Zarząd zaproponował 
przeznaczyć na kapitał zapasowy. 

Rada Nadzorcza na swoim posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 roku pozytywnie zaopiniowała 
wniosek Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku. 

Ostatecznie jednak w dniu 12 czerwca 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 
podjęło odmienną uchwałę dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2011. 

Zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zysk netto Spółki za rok obrotowy 
2011 w kwocie 13.267.777,16 zł  zostaje podzielony w następujący sposób: 

1. część zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 7.781.311,50 zł,  co daje na 
jedną akcję 0,75 zł, przeznaczona zostanie na fundusz rezerwowy do ewentualnego 
wykorzystania na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w późniejszym 
terminie. 

2. pozostała część zysku netto za rok obrotowy 2011 w kwocie 5.486.465,66 zł 
(słownie: pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt 
pięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. 

Uchwała weszła w życie z dniem jej podjęcia. 

Uchwała została podjęta po przedstawieniu Walnemu Zgromadzeniu przez Zarząd 
następującego uzasadnienia: 

Zarząd Qumak-Sekom S.A. wystąpił z wnioskiem o przeznaczenie części zysku netto za 

2011 rok na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Jednakże zmieniająca się gwałtownie 

sytuacja w otoczeniu rynkowym Spółki, zwłaszcza w sektorze budowlanym w którym działa 

Spółka (złożenie wniosku o upadłość z możliwością zawarcia układu przez Hydrobudowa 

Polska S.A. i mogące zaistnieć problemy z odzyskaniem należności z tytułu robót na 

Stadionie Narodowym w dającym się przewidzieć okresie), powoduje, że akcjonariusze 

będący jednocześnie członkami Zarządu Spółki proponują część zysku netto za 2011 rok 

przekazać na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem do ewentualnego wykorzystania go na 

wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki w okresie późniejszym, po pozytywnym 

rozwiązaniu problemów z należnościami dotyczącymi Stadionu Narodowego. Składając taką 

propozycję akcjonariusze kierują się interesem Spółki i jej akcjonariuszy w długim okresie, 

koniecznością zapewnienia Spółce bezpieczeństwa finansowego oraz zabezpieczenia jej 

potrzeb kapitałowych wynikających z zaangażowania w duże projekty integracyjne. 
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XXV. Zdarzenia, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono raport, a mające 

wpływ na przyszłe wyniki finansowe emitenta. 

Po dniu na który sporządzano raport wystąpiły następujące zdarzenia, które mogą mieć 

wpływ na przyszłe wyniki finansowe Spółki.  

 Zawarcie umowy na Generalne Wykonawstwo Centrum Przetwarzania Danych, ze spółką 

SPV Grodzisk Sp. z o.o. dnia 5 października 2012 r 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na 

wybudowaniu i wykończeniu budynku DC/MSC (serwerowni) w Grodzisku Mazowieckim 

wraz z infrastrukturą techniczną oraz infrastrukturą towarzyszącą, m. in.: parkingu, dróg 

wewnętrznych oraz dróg dojazdowych. 

Z tytułu realizacji prac przewidzianych Umową ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

82 676 294,78 zł netto. 

Termin zakończenia robót przewidziano na 3 stycznia 2014 roku, następnie bieg zaczyna 45-

dniowy okres przeznaczony na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w 

umowach tego typu. 

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% 

kapitałów własnych Qumak-Sekom SA. 

 Zawarcie Umowy z SPS Construction sp. z o.o. z dnia 15 października 2012 r.  

 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Podwykonawcę robót budowlanych w ramach 

przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Qumak-Sekom SA, polegającego na 

wybudowaniu i wykończeniu budynku DC/MSC (serwerowni) wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą. 

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 

20.312.366,44 zł netto. 

Termin zakończenia robót przewidziano na 3 stycznia 2014 roku, następnie bieg zaczyna 45-

dniowy okres przeznaczony na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w 

umowach tego typu. 

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% 

kapitałów własnych Qumak-Sekom SA. 

 Zawarcie Umowy z Uniwersytetem Warszawskim, z dnia 15 października 2012 r. 

 

Przedmiotem Umowy jest sprzedaż oraz dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach 

masywnie równoległej instalacji komputerowej z wysokowydajną siecią połączeń. Jest to 

instalacja składająca się z dużej ilości węzłów obliczeniowych, będących w stanie pracować 

w sposób jednoczesny, połączonych ze sobą za pomocą wysokowydajnego łącza 
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sieciowego. Przedmiot Umowy realizowany jest w ramach projektu „Centrum Badań 

Przedklinicznych i Technologii (CePT)” współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie całkowite w kwocie 

13.960.430,00 zł netto. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy określono na 26 listopada 2012 r. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w 

umowach tego typu. 

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% 

kapitałów własnych Qumak-Sekom SA. 

 Zawarcie umowy z Telekomunikacją Polską SA, dnia 18 października 2012 r. 

 

Przedmiotem Umowy, datowanej na 18 października 2012 r., jest wykonanie przez Qumak-

Sekom SA (dalej jako „Wykonawca”) Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych TP w 

Psarach, w oparciu o istniejącą infrastrukturę obiektu.  

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 11.998.000,00 zł netto. 

Termin realizacji przedmiotu Umowy określono na 28.06.2013 r. 

Podpisanie niniejszej Umowy jest powiązane ze złożoną przez Wykonawcę dla TP ofertą 

współpracy w projektach realizowanych przez Wykonawcę. W jej myśl, jednocześnie z 

opisywaną wyżej Umową, strony zawarły umowę o współpracy w zakresie sprzedaży usług 

ICT oraz usług kolokacji przez TP na rzecz Qumak-Sekom bądź jej klientów. Wykonawca 

zobowiązuje się w tejże umowie, że wartość faktur wystawionych przez TP w związku z tymi 

projektami w roku 2012 wyniesie co najmniej 20.000.000,00 zł netto, a w roku 2013 do 30 

czerwca, co najmniej 8.000.000,00 zł. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w 

umowach tego typu. 

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% 

kapitałów własnych Qumak-Sekom SA. 

 

 Zawarcie Umowy o współpracy z Telekomunikacją Polską S.A. dnia 18 października 

2012 r. 
 

Strony umowy zdecydowały się na podjęcie współpracy w zakresie sprzedaży usług ICT oraz 

usług kolokacji na rzecz Qumak-Sekom SA (dalej jako „Spółka”) bądź jej klientów. W ramach 

przedmiotu umowy TP zobowiązuje się do gotowości świadczenia tego typu usług i 

zawierania stosownych umów w tym zakresie. Z kolei Spółka jest zobligowana do uiszczania 

na rzecz TP należności z tytułu świadczonych przez TP usług. Jednocześnie Spółka 

zobowiązuje się że wartość faktur wystawionych w związku z tymi projektami przez TP lub 

spółki z grupy kapitałowej TP w roku 2012 wyniesie co najmniej 20.000.000,00 zł netto, a w 
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roku 2013 do 30 czerwca, co najmniej 8.000.000,00 zł. Umowa określa również minimalną 

wartość marży z tytułu realizacji projektów, a także zawiera zobowiązanie Spółki do zawarcia 

do 31.12.2012 r. umowy dotyczącej świadczenia usług kolokacji w obiektach TP za 

wynagrodzenie nie niższe niż 500.000,00 zł netto. 

Umowa została zawarta na czas określony do dnia 30.06.2013 r. 

Podpisanie niniejszej Umowy jest powiązane z zawarciem umowy  na wykonanie przez 

Spółkę Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych TP w Psarach. 

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w 

umowach tego typu. 

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość przekracza 10% 

kapitałów własnych Qumak-Sekom SA. 

 

XXVI. 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 30.09.2012 r. aktywne były : 

- gwarancje dobrego wykonania robót na kwotę  32.484 tys. zł 
- gwarancje usunięcia wad i usterek na kwotę      16 202 tys. zł 
- gwarancje wadialne na kwotę                               3.686 tys. zł  
- gwarancja najemcy na kwotę                                   631 tys. zł 

 

XXVII. Inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji 

majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta 

Spółka nie posiada żadnych dodatkowych informacji mogących w istotny sposób wpłynąć na 

ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta. 
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C.POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE DO 

SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO QUMAK-SEKOM SA ZA III 

KWARTAŁ 2012 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 2012 rok 

Zarząd Spółki nie przedstawił prognozy wyników na 2012 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 III kwartał 2012 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 III kwartał 2012 roku  

Według wiedzy Spółki struktura akcjonariatu nie uległa zmianie w stosunku do danych 

aktualnych na dzień przekazania raportu za I półrocze 2012 roku.  

Na dzień przekazania raportu za III kwartał 2012 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 711.096 6,85% 711.096 6,85% 

Legg Mason Zarządzanie 
Aktywami SA 
            W tym: 

            Legg Mason Akcji FIO 

973.914 
 

843.008 

9,39% 
 

8,13% 

973.914 
 

843.008 

9,39% 
 

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 III kwartał 2012 roku w stosunku do stanu na dzień 

przekazania raportu za I półrocze 2012 roku przedstawia się następująco:  

Zarząd 
stan na dzień 

przekazania raportu 
za I półrocze 2012 

stan na dzień 
przekazania raportu za 

III kwartał 2012 
zmiana stanu 

Paweł Jaguś  322.200 322.200 0 

Aleksander Plata 395.600 395.600 0 

Andrzej Swolkień 348.311 348.311 0 

Jan Goliński 313 062 313 062 0 

 

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 III kwartale 2012 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.  

Opracowanie strategii rozwoju Spółki na lata 2013-2016 

Zarząd rozpoczął pracę nad strategią w ostatnim kwartale 2011 roku.  Efektem tych prac są 
założenia strategii rozwoju Spółki na lata 2013-2016. 

Zarząd zdefiniował następujące grupy celów do osiągnięcia w ramach realizacji strategii: 

Cel główny strategii : 
  
Zmiana głównych obszarów strategicznych,  wzrost rozpoznawalności marki Qumak-Sekom 
oraz zwiększenie wyceny spółki i osiągnięcie rentowności  netto na poziomie 5,7%. 

Cele strategiczne: 

1. Zmiana struktury kontraktów w Qumak-Sekom, zwiększenie skali projektów oraz 
wejście w nowe obszary działania. 

2. Radykalna zmiana struktury firmy pozwalająca na obsługę Klientów w pełnym 
zakresie oferty firmy 

3. Przebudowa oferty firmy poprzez wyeliminowanie najmniej  rentownych i najmniej 
perspektywicznych linii biznesowych. Koncentracja na wybranych obszarach, które 
stanowić będą o przewadze konkurencyjnej. Są to : 

a. Intelligent Transportation System – ITS  
b. Business Intelligence System and Consulting  
c. Ochrona Informacji wrażliwych oraz systemy zabezpieczeń danych i transmisji  
d. Multimedialne Centra Ekspozycyjne 
e. Technologie Inteligentnego Budynku  
f. Outsourcing specjalistów IT  
g. Outsourcing, zarządzanie i serwis systemów komputerowych i teletechnicznych 
h. Zintegrowane  multimedialne systemy transmisji danych, komunikacji wizualnej, 
monitoringu oraz zarządzania obiektami 
i. Zarządzanie serwisami oraz Enterprise Asset Management 
j. Data Center – projektowanie, realizacja, serwis  
k. Zaawansowane systemy obsługi dużej liczby Klientów i abonentów 
l. Dedykowane systemy informatyczne dla sektora publicznego 
m. Rozwiązania dla lotnictwa obejmujące infrastrukturę lotniskową oraz systemy 
wspomagania i zarządzania ruchem samolotów 
n. Systemy monitorowania i sterownia ruchem kolejowym 

Zdaniem Zarządu opisane powyżej kierunki rozwoju oraz przeprowadzenie zmian 
organizacyjnych w ramach nowej strategii i ich spodziewane efekty  przełożą się na wzrost 
wyceny akcji Spółki. 

W dalszej części prac nad strategią Zarząd opracuje plany operacyjne dla każdego z 
przedstawionych obszarów działalności oraz zaprojektuje i  przeprowadzi zmiany 
organizacyjne w celu dostosowania Spółki  do optymalnego i efektywnego działania w 
obranych kierunkach. 



 

Qumak-Sekom SA   >  Raport Kwartalny za III kwartał 2012 roku 
Pozostałe informacje dodatkowe      

34 

 

Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała założenia Strategii rozwoju Qumak-Sekom 
SA na lata 2013-2016 i zarekomendowała ją do wdrożenia. 

Poza powyższym, brak innych informacji istotnych dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, 

finansowej oraz wyniku finansowego w III kwartale 2012 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 

Największy w historii spółki back log sięgający na koniec września 2012 roku ponad 601 mln 

zł (łącznie z dotychczasową sprzedażą), kilka dużych projektów oczekujących na podpisanie, 

a także zidentyfikowanie i zakwalifikowanie w koszty większości ryzyk które mogą zagrażać 

niektórym kontraktom, daje dużą szanse na zdecydowanie lepsze wyniki w okresach 

następnych. 

 

 


