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ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ  

QUMAK-SEKOM SA W 2011 ROKU 

 

 
Kierując się zasadą zawartą w Rozdziale III pkt. 1 Dobrych Praktyk Spółek notowanych na 
Giełdzie Papierów Wartościowych Rada Nadzorcza Qumak-Sekom SA niniejszym 
przedstawia Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej wraz z uwzględnieniem 
pracy jej komitetów. Niniejszy raport zawiera również zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z 
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem 
istotnym dla Spółki. 
 
Działalność Rady Nadzorczej w 2011 roku 
 
Rada Nadzorcza Qumak-Sekom SA z siedzibą w Warszawie działa na podstawie przepisów 
prawa oraz Statutu Spółki w oparciu o swój Regulamin. Zgodnie z § 19 Statutu Spółki, Rada 
Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.  
Rada Nadzorcza działając przez Komitety Audytu i Wynagrodzeń oraz wszystkich członków, 
w tym członków niezależnych, brała aktywny udział w procesie oceny najważniejszych 
inicjatyw mając na względzie interes akcjonariuszy. Ponadto, Rada sprawowała nadzór nad 
realizacją celów finansowych za pomocą analizy bieżącej sytuacji finansowej dokonywanej 
każdorazowo na posiedzeniach Rady oraz poprzez Komitet Audytu, prowadziła nadzór nad 
kondycją Spółki i realizacją przez Zarząd założonego budżetu. 
 
W 2011 roku skład Rady Nadzorczej przedstawiał 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  

 
 

W minionym 2011 roku odbyło się 5 posiedzeń Rady Nadzorczej, przeprowadzonych 
zgodnie z Regulaminem Rady, ponadto Rada podejmowała uchwały w drodze pisemnego 
głosowania. 
 
Na swoich posiedzeniach Rada omawiała bieżące sprawy Spółki, a w szczególności: 

- analizowała bieżące wyniki finansowe Spółki w poszczególnych kwartałach 
- zapoznawała się z okresowymi informacjami Zarządu dotyczącymi bieżącej i 
planowanej działalności Spółki 
- oceniała sytuację rynkową Spółki oraz perspektywy rozwoju poszczególnych jej 
Pionów 
- opiniowała przedkładane przez Zarząd okresowe prognozy finansowe oraz 
monitorowała ich wykonanie  
- monitorowała postęp rozpoczętych projektów w ramach reorganizacji i usprawnienia 
pracy Spółki. 

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

- zaopiniowała sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok oraz sprawozdanie 
Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku 
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- dokonała oceny Spółki i jej działalności w 2010 roku 
- wyraziła opinię w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 oraz wypłaty 

dywidendy 
- oceniała działalność Spółki i jej Zarządu w 2010 roku oraz podjęła decyzję o wypłacie 

premii rocznej dla członków Zarządu za 2010 rok  
- zaopiniowała terminy, porządek obrad oraz projekty uchwał Zwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia w 2011 roku 
- dokonała wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu śródrocznego i 

badania rocznego sprawozdania finansowego za 2011 rok  
- przyjęła Regulamin Komitetu Audytu  
- dyskutowała o zmianie warunków umów o pracę Zarządu Spółki i podjęła decyzje w 

tym zakresie 
- analizowała projekty realizowane przez Spółkę ze szczególnym uwzględnieniem tych 

najistotniejszych (np. Stadion Narodowy) 
- zapoznawała się z koncepcją strategii Spółki na lata 2012-2016 i dyskutowała na ten 

temat. 
 

W ramach Rady działają: 
- Komitet Audytu 
- Komitet Wynagrodzeń 

 
W 2011 roku skład tego Komitetu Audytu przedstawiał się następująco: 

- Piotr Gawryś 
- Monika Hałupczak 
- Maciej Matusiak 

 
W skład Komitetu Audytu wchodzi trzech członków w tym co najmniej jeden z nich powinien 
spełniać warunki niezależności  określone w Regulaminie Rady Nadzorczej i posiadać 
kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej.  
 
Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności: 

a) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej 
b) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu 

wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem 
c) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej w jednostce 
d) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do 

badania sprawozdań finansowych 
e) rekomendowanie Radzie Nadzorczej podmiotu uprawnionego do badania 

sprawozdań finansowych do przeprowadzenia audytu w jednostce 
f)        przegląd transakcji z podmiotami powiązanymi 

 
Komitet Audytu zapoznał się z wnioskiem Zarządu w zakresie wyboru biegłego rewidenta i 
po jego przeanalizowaniu zarekomendował Grant Thornton Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 
Poznaniu jako biegłego rewidenta przeprowadzającego przegląd półrocznego oraz badanie 
rocznego sprawozdania finansowego spółki za 2011 rok. Na tej podstawie Rada Nadzorcza, 
poprzez stosowną uchwałę, podjęła decyzję o wyborze zalecanego audytora.  
 
Ponadto Komitet Audytu sprawował kontrolę nad realizacją celów finansowych za pomocą: 

- analizy sprawozdań finansowych za 2010 rok 
- analizy kolejnych sprawozdań kwartalnych oraz półrocznego za 2011 rok 
- analizy bieżącej sytuacji finansowej dokonywanej na posiedzeniach Rady. 

 
Komitet Wynagrodzeń w 2011 roku działał w następującym składzie: 

- Rafał Twarowski  
- Maciej Druto. 
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Komitet Wynagrodzeń zajmuje się sprawami zasad wynagradzania (dostosowywanie 
poziomu wynagrodzeń członków Zarządu do interesów Spółki i jej wyników finansowych), 
zasad programów motywacyjnych skierowanych do zarządu oraz opiniowaniem wysokości 
wynagrodzeń premiowych członków Zarządu Qumak-Sekom SA. W szczególności w 2011 
roku rekomendował on wypłatę premii rocznej za 2010 rok dla członków Zarządu w uznaniu 
efektów ich pracy w tym okresie. Ponadto Komitet Wynagrodzeń przygotował rekomendacje 
zmian w umowach o pracę Zarządu Spółki oraz, po uzyskaniu akceptacji Rady, wypracował 
ostateczny kształt tych umów oraz umów o zakazie konkurencji. 
 
 
Ocena sytuacji Spółki w 2011 roku 
 
Niniejszą ocenę Rada Nadzorcza formułuje na podstawie przeglądu spraw Spółki, dyskusji z 
Zarządem prowadzonych na posiedzeniach odbywanych z udziałem Zarządu, sprawozdania 
Zarządu i sprawozdania finansowego a także wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku 
za rok obrotowy 2011. Rada ponadto wzięła pod uwagę ocenę sprawozdania finansowego 
za rok 2011 dokonaną przez biegłego rewidenta w formie opinii i raportu a także dokonaną 
przez samą Radę po informacjach uzyskanych w trakcie spotkania przedstawicieli Komitetu 
Audytu z biegłym rewidentem. 
 
Rada Nadzorcza ocenia działania Zarządu pozytywnie, a sytuację Spółki w omawianym 
okresie określa jako dobrą.  
 
W 2011 roku Qumak-Sekom SA odnotowała przychody z działalności podstawowej w 
wysokości 384.394 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego oznacza to 17% wzrost. 
Analizując strukturę sprzedaży zaznaczyć należy iż znaczna część przychodów ze 
sprzedaży była generowana z tytułu sprzedaży rozwiązań Technologii Inteligentnego 
Budynku. W 2011 roku stanowiły 49% ogółu przychodów ze sprzedaży, co przełożyło się na 
38% udział w wyniku z działalności operacyjnej. W stosunku do roku ubiegłego wzrósł 
znacząco udział Pionu Integracji Systemowej w wygenerowanym wyniku operacyjnym, 
stanowił 43%, podczas gdy udział rozwiązań tego Pionu w sprzedaży ogółem wyniósł 34%.  
Sprzedaż aplikacji biznesowych zapewniła jedynie ponad 3% przychodów, co stanowiło 15% 
zysku (po raz kolejny że jest to najwyżej rentowna grupa produktowa w ofercie Spółki). 
Utworzony w 2010 roku Pion Wsparcia i Serwisu Technologicznego zwiększył sprzedaż, 
która stanowi 13,5% ogółu przychodów, jednocześnie jest to na razie najmniej dochodowa 
działalność Spółki. Pion nadal organizuje swoją działalność, pracując nad zwiększeniem 
efektywności.  
 
Wzrostowi sprzedaży towarzyszył proporcjonalny wzrost kosztów, zysk osiągnięty na 
działalności operacyjnej w 2011 roku wyniósł 16.787 tys. zł. 
 
Działalność Spółki w 2011 roku zamknęła się zyskiem netto w kwocie 13.268 tys. zł, co na tle 
sytuacji rynkowej potraktować należy jako sukces. Osiągnięte wskaźniki rentowności są 
niewiele gorsze niż w roku poprzednim (rentowność netto na poziomie 3,45%). 
 
Spółka w 2011 roku realizowała oraz podpisała umowy na realizację kilku znaczących 
projektów. W trakcie realizacji był trudny acz prestiżowy kontrakt na Stadionie Narodowym, 
podpisano kolejne aneksy rozszerzające zakres prac konsorcjum w skład którego wchodzi 
Qumak-Sekom, doprowadzono do zakończenia i odbioru tych prac.  
 
Zawarto m.in. umowy na realizację prac na stadionie piłkarskim „Wisła” w Krakowie, 
przeprowadzenie robót budowlanych przy przebudowie budynków Narodowego Banku 
Polskiego, sprzedaż i dostarczenie sprzętu informatycznego dla Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. Warte podkreślenia są zdobyte kontrakty na lotniskach Modlin 
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i Świdnik – pozyskanie tych projektów oznacza dla Spółki wejście w nowy obszar 
działalności – infrastrukturę lotniskową. Część tych realizacji będzie miała miejsce w latach 
2012-2013, co razem z obiecującym portfelem zamówień na 2012 rok pozwala Spółce mieć 
dobre perspektywy.  
 
Jednocześnie Spółka pracowała nad pozyskaniem nowych kontraktów - warto nadmienić o 
pozyskaniu umowy na realizację zintegrowanego systemu zarządzania ruchem pojazdów 
indywidualnych oraz transportu zbiorowego wraz z obszarowym, dynamicznym systemem 
sterowania ruchem i budową systemów składowych realizowanych w obszarze Gdańska, 
Gdyni i Sopotu pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem TRISTAR”. Rozwiązanie to, 
mające na celu usprawnienie komunikacji miejskiej i ruchu samochodowego, obejmie całą 
aglomerację trójmiejską. Jest to największy w historii Spółki kontrakt pod względem wartości 
(133.762,5 tys. zł brutto), ale także stopnia złożoności To pierwsza w Polsce realizacja 
Inteligentnego Systemu Transportowego o takim zasięgu,  unikatowa dla Quamk-Sekom 
biorąc pod uwagę zakres realizacji, gdyż obejmuje współpracę wszystkich obszarów 
kompetencyjnych Qumak-Sekom, czyli rozwiązań teleinformatycznych i technologicznych.  
 
 
Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem 
 
Zarząd Spółki Qumak-Sekom SA jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w 
Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w odniesieniu do procesu sporządzania 
sprawozdań finansowych i raportów okresowych przygotowywanych i publikowanych 
zgodnie z zasadami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z 
późniejszymi zmianami w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 
2009, nr 33 poz. 259). 
 
Spółka sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z 
29.09.1994 r. wraz z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z wymogami dotyczącymi 
emitentów papierów wartościowych w sposób zapewniający wyodrębnienie wszystkich 
informacji istotnych dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki, jej wyniku 
finansowego a także przepływu środków pieniężnych. Przyjęte zasady rachunkowości 
stosowane są w sposób ciągły co zapewnia porównywalność sprawozdań finansowych. 
 
System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania  
sprawozdań finansowych w Spółce realizowany jest w drodze obowiązujących w Spółce 
procedur sporządzania i zatwierdzania sprawozdań finansowych. System ten zapewnia 
sprawny i rzetelny przepływ informacji finansowych, a nadzór merytoryczny nad nim pełni 
Dyrektor Finansowy – Wiceprezes Zarządu. 
Sprawozdania finansowe sporządzane są przez służby finansowo-księgowe pod nadzorem 
Głównego Księgowego w ścisłej kontroli Wiceprezesa Zarządu, Dyrektora Finansowego, a 
zatwierdzane przez Zarząd Spółki. Następnie sprawozdania finansowe są weryfikowane 
przez niezależnego audytora – biegłego rewidenta wybieranego uchwałą Rady Nadzorczej 
(dotyczy to sprawozdań półrocznych i rocznych). Corocznie, Rada dokonuje oceny 
sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak 
również ze stanem faktycznym a także sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w danym 
roku obrotowym. O wynikach swojej oceny Rada informuje akcjonariuszy, a fakt, że w 
składzie Rady zasiadają członkowie niezależni, gwarantuje bezstronność działania. W 
ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, który podczas spotkań z biegłym 
rewidentem analizuje wyniki i wnioski wypływające z badania i przeglądu sprawozdania 
finansowego.  
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Spółka posiada system kontroli funkcjonalnej, przypisanej do poszczególnych stanowisk, 
które mają określone zadania w zakresie kontroli, wynikające z zakresów obowiązków 
pracowniczych. Ponadto, w Spółce funkcjonuje szereg regulaminów (tj. Regulamin Pracy, 
Regulamin Organizacyjny, Regulamin Obiegu Informacji Poufnych) oraz instrukcji 
dotyczących obiegu dokumentów. Określają one między innymi zasady i tryb kontroli 
finansowej, merytorycznej i rachunkowej dokumentów ewidencjonowanych w systemach 
księgowych, odpowiedzialność personalną oraz terminową.  
 
Spółka posiada sprawdzony system budżetowania i kontroli realizacji budżetu. Co roku 
sporządzany jest budżet spółki, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą. Realizacja budżetu 
jest kontrolowana na podstawie comiesięcznych raportów z wykonania planów finansowych 
weryfikowanych przez osoby zarządzające poszczególnymi pionami i działami Spółki a 
odchylenia są na bieżąco monitorowane. Rada Nadzorcza na swoich posiedzeniach 
odbywających się raz na kwartał zapoznaje się ze stanem realizacji zatwierdzonego budżetu. 
 
W Spółce funkcjonuje System Zarządzania Jakością oparty na normie EN ISO 9001:2000.  
 
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia obowiązujący w Spółce system kontroli wewnętrznej i 
zarządzania ryzykiem. 

Rada Nadzorcza wyraża satysfakcję z pracy i zaangażowania członków Zarządu. 
Przedkładając powyższy raport, Rada Nadzorcza będzie wnioskować o udzielenie przez 
Walne Zgromadzenie absolutorium Zarządowi Qumak-Sekom SA z działalności w roku 
obrotowym 2011. 

 
Warszawa, 10 maja 2012 rok 
 
 

1. Rafał Twarowski _________________________ 

  

2. Maciej Matusiak _________________________ 

  

3. Maciej Druto _________________________ 

  

4. Piotr Gawryś _________________________ 

  

5. Monika Hałupczak _________________________
__ 

  

 


