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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI QUMAK-SEKOM SA  

W 2011 ROKU 

 

I. Informacje ogólne 
Firma:   Qumak-Sekom Spółka Akcyjna 
Siedziba: 00-807 Warszawa Al. Jerozolimskie 94 
Telefon:  (022) 519-08-00 
Fax:  (022) 519-08-33 
NIP:   524-01-07-036 
REGON:  012877260 
PKD:   4690Z 
 

Oddziały Spółki: 

Oddział w Krakowie przy ul. Kobierzyńskiej 2 
Filia w Bielsku Białej  przy ul. 11 Listopada 60/62 
 

Oddziały Spółki nie są oddziałami samobilansującymi. Spółka nie sporządza łącznego 
sprawozdania finansowego. 

 

Skład Zarządu Spółki  

Skład Zarządu w 2011 roku nie ulegał zmianie i na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał 
się następująco: 

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

Skład Rady Nadzorczej  

Skład Rady Nadzorczej w 2011 roku nie ulegał zmianie i na dzień 31 grudnia 2011 roku 
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 
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II. Podstawowe wielko ści ekonomiczno - finansowe 
a) Wyniki finansowe 

W 2011 roku Qumak-Sekom SA odnotowała przychody z działalności podstawowej w 
wysokości 329.141 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrost 
przychodów wyniósł blisko 12%. Sprzedaż produktów stanowiła w 2010 roku 83% sprzedaży 
ogółem. Przyrost tej grupy sprzedaży wyniósł 18%. Sukcesywnie maleje udział sprzedaży 
towarów i materiałów w sprzedaży ogółem. 

 
Tabela: Struktura sprzeda ży Spółki w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku. (w tys. zł) 
WYSZCZEGÓLNIENIE  2011 2010 Dynamika 

 - przychody ze sprzedaży produktów 326.246 273.322 119% 

 -przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 58.148 55.819 104% 

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY RAZEM 384.394 329.141 117% 

 

Tabela: Struktura kosztów w 2011 roku w porównaniu do 2010 roku. (w tys. zł) 
WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 2010 Dynamika 

 Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 268.300 236.003 114% 

 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 47.745 33.083 144% 

 Koszty sprzedaży 39.247 32.270 122% 

 Koszty ogólnego zarządu 11.957 11.412 105% 

KOSZTY  RAZEM 376.249 312.768 117% 

 

Pomimo trudnej sytuacji na rynku, Spółce udało się utrzymać podobne parametry wzrostu 
przychodów i kosztów, co zaowocowało osiągnięciem zysku na sprzedaży na poziomie 
lepszym niż w roku ubiegłym.  

 

Pozostałe Przychody Operacyjne spółki w 2011 roku dotyczyły:  
- zysku na sprzedaży składników majątku trwałego             95 tys. zł 
- innych przychodów operacyjnych            3.603 tys. zł 
  (rozwiązanie rezerw, refaktury kosztów, zwrot kosztów sądowych  itp.) 

Razem Pozostałe Przychody Operacyjne            3.698 tys. zł 
 
Pozostałe Koszty Operacyjne dotyczyły :   

- aktualizacji wartości aktywów niefinansowych            233 tys. zł 
  (rezerwy na trudne i sporne należności) 
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- innych kosztów operacyjnych   
  (rezerwy premiowe, magazynowe, koszty refakturowane)              3.823 tys. zł 

Razem Pozostałe Koszty Operacyjne              4.056 tys. zł 
 
Zysk z  działalności operacyjnej wyniósł:                      16.787 tys. zł 
  
Przychody Finansowe obejmowały: 

- odsetki od odbiorców i od lokat                  416 tys. zł 
- inne przychody finansowe          0  tys. zł 

Razem Przychody Finansowe       416 tys. zł 
 

Koszty Finansowe dotyczyły: 
- odsetki                                                                                                 76 tys. zł 
- aktualizacja wartości inwestycji                                                         207 tys. zł       
- pozostałe                  255  tys. zł 

Razem Koszty Finansowe                 527  tys. zł 
 
Zyski nadzwyczajne                0    zł 
Straty nadzwyczajne                            0   zł 
 
Podatek dochodowy oraz odroczony podatek dochodowy           3.397 tys. zł 
 

Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, a także zasadami ostrożnej wyceny Zarząd 
Spółki utworzył w 2011 roku w ciężar kosztów rezerwy na trudno ściągalne należności (214 
tys. zł), odprawy emerytalne (564 tys. zł), serwis gwarancyjny (1.279 tys. zł), premie zarządu 
i pracowników w i za 2011 rok (2.650 tys. zł), niewykorzystane urlopy (283 tys. zł), badanie 
bilansu (34 tys. zł), oraz magazyn (19 tys. zł ). W tym samym okresie rozwiązano rezerwy na 
należności (102 tys. zł), premie za 2010 rok i I p. 2011 roku (2.590 tys. zł),  badanie bilansu 
(32 tys. zł), serwis gwarancyjny (960 tys. zł), magazyn (395 tys. zł). Łączny stan rezerw na 
koniec roku 2011 wynosi 9.706 tys. zł. 

Ponadto skorygowano aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego do kwoty 2.266 
tys. zł, oraz utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy w wysokości 1.109 tys. zł. 

 

Działalno ść Spółki w 2011 roku zamkn ęła si ę zyskiem netto w wysoko ści 13.268 tys. zł 

 

Osiągnięte wskaźniki rentowności są w 2011 roku minimalnie gorsze niż w roku poprzednim, 
ale wobec trudnej sytuacji rynkowej należy to potraktować i tak jako sukces. 
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Tabela:  Wska źniki rentowno ści Qumak-Sekom SA  
  2011 2010 

Rentowność sprzedaży (brutto) 17,78% 18,25% 

Rentowność EBITDA 5,06% 5,26% 

Rentowność zysku operacyjnego 4,37% 4,51% 

Rentowność brutto 4,34% 5,04% 

Rentowność netto 3,45% 4,02% 

 
Zasady wyliczania wskaźników:   

EBITDA = zysk operacyjny + amortyzacja   
rentowność sprzedaży (brutto) = zysk brutto ze sprzedaży okresu/przychody ze sprzedaży 
okresu 
rentowność EBITDA = EBITDA okresu/przychody ze sprzedaży okresu  
rentowność zysku operacyjnego = zysk operacyjny okresu/przychody ze sprzedaży okresu 
rentowność brutto = zysk brutto okresu/przychody ze sprzedaży okresu  
rentowność netto = zysk netto okresu/przychody ze sprzedaży okresu  

 
W prezentowanym okresie nie wystąpiły nietypowe i nadzwyczajne zjawiska mające istotny 
wpływ na wyniki finansowe. 

 

b) Struktura przychodów 

Struktura przychodów z punktu widzenia obszarów działalności jest następująca: 
- integracja systemowa, 
- technologie inteligentnego budynku, 
- aplikacje biznesowe (Contact Center, CRM oraz ERP) 
- wsparcie i serwis technologiczny 

 
 
Tabela: Warto ść i struktura sprzeda ży Qumak-Sekom SA w poszczególnych pionach 
biznesowych (w tys. zł)* 

Rodzaje działalności 

2011 2010 

Wartość  % Wartość % 

Ogółem przychody, w tym: 384 394 100,00% 329 141 100% 

   Integracja systemowa  132 070 34,36% 127 450 38,72% 

Technologie Inteligentnego          
Budynku 187 146 48,69% 144 824 44,00% 

   Aplikacje Biznesowe 12 970 3,37% 19 404 5,90% 

  Wsparcie i serwis technologiczny 51 956 13,52% 36 830 11,19% 

   Pozostała sprzedaż 252 0,07% 633 0,19% 
*od 2011 roku outsourcing usług IT został włączony w Pion wsparcia i serwisu technologicznego 
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Tabela: Realizacja wyniku z działalno ści operacyjnej w podziale na piony biznesowe (w tys . zł)* 

  

2011 2010 

Wartość % Wartość  % 

Pion Integracji Systemowej  12 567 43,12% 9 137 33,71% 

Pion Technologii Inteligentnego 
Budynku 11 070 37,99% 6 859 25,31% 

Pion Aplikacji Biznesowych 4 491 15,41% 8 213 30,31% 

Wsparcie i serwis technologiczny 957 3,28% 2 147 7,92% 

Pozostałe przychody 58 0,20% 745 2,75% 

Razem 29 143   27 101   

Koszty ogólnego zarządu -11 957   -11 412   

Rozwiązane rezerwy i odpisy  
(pozostałe przychody operacyjne) 3 048   2 626   

Utworzone rezerwy i odpisy  
(pozostałe koszty operacyjne ) -3 447   -3 477   

Zysk operacyjny 16 787   14 838   
*od 2011 roku outsourcing usług IT został włączony w Pion wsparcia i serwisu technologicznego 

 

c) Zmiany w wielkości i rodzaju kapitałów własnych 

W 2011 roku Spółka nie przeprowadziła emisji akcji a struktura kapitałów własnych nie uległa 
zmianie. 

 

d) Zobowiązania warunkowe 

W 2011 roku Qumak-Sekom SA nie posiadała zobowiązań warunkowych za wyjątkiem 
gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wymienionych w punkcie 14 niniejszego 
sprawozdania .  

 

e) Inwestycje spółki 

W 2011 roku Spółka nie prowadziła żadnych istotnych działań inwestycyjnych poza 
wydatkami na środki trwałe. 

 

f) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 

Wydatki inwestycyjne w prezentowanym okresie związane były z odnowieniem i wymianą 
infrastruktury IT, oraz zwiększeniem floty samochodowej. Pozostałe wydatki ograniczyły się 
wyłącznie do odtwarzania zużytych środków trwałych. 
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Tabela: Zestawienie ogółu wydatków inwestycyjnych  
WYSZCZEGÓLNIENIE 2011 2010 

 Urządzenia techniczne 574 600 

 Środki transportu 1 544 1 360 

       w tym : leasing 0 0 

 Inne środki trwałe 43 313 

 Wartości niematerialne i prawne 24 165 

RAZEM: 2 185 2 438 

 

g) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 

W 2011 roku Spółka nie zanotowała większych osiągnięć w dziedzinie badań i rozwoju. 

 

h) Aktywa finansowe 

Poza akcjami zakupionymi na Giełdzie Papierów Wartościowych spółka nie posiadała w 
2011 roku innych aktywów finansowych.  

Spółka nie nabywała i nie posiada akcji własnych. 

 

i) Instrumenty finansowe 

Spółka nie stosowała w 2011 roku instrumentów finansowych w celu ograniczania ryzyka 
zmiany cen lub ryzyka kredytowego. Nie ma też przyjętych jednolitych metod zarządzania 
ryzykiem finansowym, Spółka każdorazowo analizuje sytuację indywidualnie i podejmuje 
decyzję o ewentualnym stosowaniu takich instrumentów. 

 

j) Zatrudnienie i produktywność 

Zatrudnienie w Qumak-Sekom SA na koniec 2011 roku wyniosło 470 osób ( z tego 168 osób 
w ramach prowadzonej działalności outsourcingu usług IT) 

 
Pomijając zatrudnienie w outsourcingu:  
Koszty wynagrodzeń na jedną osobę wyniosły średnio miesięcznie:        9.106 zł 
Przeciętna sprzedaż na jednego zatrudnionego wyniosła:                  1.195.350 zł 
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k) Ważniejsze zdarzenia po dacie bilansowej 

W dniu 20 lutego 2012 r. doszło do podpisania umowy pomiędzy Qumak-Sekom SA a 
Gminami Miast Gdynia, Sopot oraz Gdańsk. 

Przedmiotem Umowy jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowalnych dotyczących 
budowy 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. W 
ramach przedsięwzięcia EURO 2012 pn. „Zintegrowany System Zarządzania Ruchem 
TRISTAR”. Rozwiązanie to, mające na celu usprawnienie komunikacji miejskiej i ruchu 
samochodowego, obejmie całą aglomerację trójmiejską. 

Przedmiot zamówienia będzie realizowany etapowo, przy czym zakończenie ostatniego 
etapu prac wdrożeniowych zostało ustalone na 31.12.2013 r., po czym nastąpi etap regulacji 
systemu i dokonywanie pomiarów kontrolnych. Planowany termin zakończenia całego 
projektu to pierwsza połowa 2014 r. 

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono ryczałtowe wynagrodzenie w kwocie 
133.762.500,00 zł brutto. 

Jest to największy w historii Spółki kontrakt pod względem wartości, 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.  

III. Opis podstawowych ryzyk i zagro żeń 
Ryzyko związane z uzależnieniem od dostawców  

Spółka związana jest umowami partnerskimi z wieloma firmami informatycznymi. Firmy te, w 
większości przypadków, oferują rozwiązania zbliżone do siebie zarówno pod względem 
funkcjonalnym jak i jakościowym oraz cenowym. Spółka współpracuje także z wieloma 
krajowymi dystrybutorami produktów informatycznych. Dzięki temu większość oferowanych 
przez Spółkę rozwiązań może być konstruowana w oparciu o alternatywne produkty 
pochodzące od różnych dostawców.  

Ryzyko związane z sezonowością przychodów 

Rynek teleinformatyczny charakteryzuje się  dużą sezonowością sprzedaży, objawiającą się 
tym, że duża część przychodów ze sprzedaży generowana jest w czwartym kwartale roku. 
Dlatego też słabe wyniki finansowe czwartego kwartału mogą oznaczać słabe wyniki całego 
roku. Od kilku lat spółka usiłuje tak zorganizować realizacje kontraktów aby dodatnie wyniki 
finansowe były odnotowywane w każdym kwartale roku. 

Ryzyko związane z procesem pozyskiwania nowych kontraktów 

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

Ryzyko związane z realizowanymi kontraktami 

Właściwe działanie systemu informatycznego jest jednym z podstawowych warunków 
prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Qumak-Sekom SA, tworząc i dostarczając 
klientom takie rozwiązania informatyczne, ponosi ryzyko popełnienia błędu, który może mieć 
negatywny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa klienta, co może skutkować 
poniesieniem przez klienta znacznych szkód. Wystąpienie takich okoliczności rodzi ryzyko 
podniesienia przeciwko Spółce roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych lub o 
zapłatę kar umownych zastrzeżonych w umowach zawieranych z klientami, co z kolei może 
mieć negatywny wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki oraz osiągane przez nią 
wyniki finansowe. Spółka w ww. zakresie  zawiera zazwyczaj umowy o współpracy lub 
świadczenie usług (tzw. umowy nienazwane), do których w sprawach nieuregulowanych 
stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, w tym w szczególności umowy zlecenia, rzadziej 
umowy o dzieło. Ryzyko wynikające z realizacji ww. umów jest minimalizowane przez 
właściwe uregulowanie odpowiedzialności odszkodowawczej Spółki. Jedną z podstawowych 
zasad jest odpowiedzialność na zasadach ogólnych, wynikająca z kodeksu cywilnego. Na jej 
podstawie Spółka unika odpowiedzialności za utracone korzyści a odpowiada za rzeczywiste 
szkody i możliwe do udowodnienia straty. Przy karach umownych Qumak-Sekom SA 
minimalizuje ryzyko poprzez, o ile to możliwe, wprowadzanie do umów limitu wysokości kar 
umownych do poziomu 10% ustalonego progu wynagrodzenia, a także wprowadza formułę 
odpowiedzialności za zwłokę (przyczyny zawinione przez Spółkę) a nie za opóźnienie 
(przyczyny także niezależne od Spółki). Qumak-Sekom SA stosuje w umowach także tzw. 
,,klauzule siły wyższej’’, która pozwala uniknąć odpowiedzialności z powodu działań i 
przyczyn niezależnych od Spółki. Ponadto spółka na bieżąco posiada ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej, a w specyficznych kontraktach wspomaga się także 
ubezpieczeniem projektanta, oraz ubezpieczeniem od ryzyk montażowych. 

Ryzyko związane ze zmianami technologicznymi w branży i rozwojem nowych produktów 

Sektor informatyczny charakteryzuje się szybkim rozwojem rozwiązań i technologii, w 
związku z czym cykl życia produktu jest na tym rynku stosunkowo krótki. Dlatego też sukces 
Spółki jest uzależniony w głównej mierze od umiejętności zastosowania w oferowanych 
przez nią produktach i usługach, najnowszych rozwiązań technologicznych. Aby utrzymać 
konkurencyjną pozycję na rynku, wymagane jest prowadzenie prac rozwojowych i 
inwestowanie w nowe produkty. Istnieje ryzyko pojawienia się na rynku nowych rozwiązań, 
które spowodują, że produkty i usługi oferowane przez Spółkę staną się nieatrakcyjne i nie 
zapewnią Qumak-Sekom wpływów spodziewanych na etapie ich tworzenia i rozwoju. Nie ma 
także pewności, czy nowe rozwiązania, nad których stworzeniem lub rozwojem obecnie lub 
w przyszłości będzie pracowała Spółka, osiągną oczekiwane parametry technologiczne oraz 
zostaną pozytywnie przyjęte przez potencjalnych odbiorców, co skutkowałoby utratą 
planowanych przychodów. Wystąpienie którejkolwiek z tych okoliczności może mieć 
negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki, osiągane przez nią wyniki 
finansowe oraz perspektywy rozwoju. Aby zminimalizować ryzyko spółka stale podnosi 
kwalifikacje swoich pracowników. 
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Ryzyko związane z nasileniem konkurencji na rynku krajowym 

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

Ryzyko związane ze zmianami kursów walut 

Operacje gospodarcze rozliczane w walucie obcej, powodują ryzyko uzyskania innych niż 
planowane przychodów i kosztów w wyniku zmian kursów walut, co może wpłynąć 
negatywnie na wyniki Spółki. Qumak-Sekom SA stara się zapobiegać tym sytuacjom 
stosując odpowiednie mechanizmy i narzędzia dostępne na rynku finansowym, aby 
neutralizować wpływ zmian kursów walutowych na swoje wyniki finansowe, adekwatnie do 
konkretnych sytuacji. Nie ma jednak pewności, że działania takie okażą się w pełni 
skuteczne, a co za tym idzie wahania kursów walut obcych względem złotego mogą mieć 
negatywny wpływ na działalność oraz sytuację finansową Spółki i osiągane przez nią wyniki 
finansowe.  Każda większa transakcja dewizowa tak w zakupie jak i sprzedaży jest 
rozpatrywana indywidualnie. Analizowane jest ryzyko i podejmowana jest decyzja o 
ewentualnym zastosowaniu mechanizmów finansowych lub organizacyjnych. 

Ryzyko zmiany przepisów prawnych 

Częste nowelizacje, niespójność oraz brak jednolitej interpretacji przepisów prawa pociągają 
za sobą ryzyko związane z otoczeniem prawnym w jakim Spółka prowadzi działalność. 
Szczególnie częstym zmianom ulegają przepisy oraz interpretacje przepisów podatkowych. 
Zarówno praktyka organów skarbowych jak i orzecznictwo sądowe w tej dziedzinie nie są 
jednolite. W przypadku przyjęcia przez organy podatkowe odmiennej niż Qumak-Sekom SA 
interpretacji przepisów podatkowych, Spółka może liczyć się z negatywnymi 
konsekwencjami, wpływającymi na działalność, sytuację finansową  i osiągane  wyniki 
finansowe. Dział prawny spółki ma obowiązek śledzić zmiany w prawie i informować zarząd 
spółki o nowelizacjach które mogą wpłynąć na działalność firmy. 

Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną i polityczną Polski 

Rozwój usług oferowanych przez Spółkę jest ściśle skorelowany z ogólną sytuacją 
gospodarczą Polski. Na wyniki finansowe największy wpływ może mieć tempo wzrostu PKB, 
wielkość zamówień publicznych na rozwiązania informatyczne, poziom inwestycji w 
przedsiębiorstwach, poziom inflacji, koszty pracy, obciążenia podatkowe, poziom kursów 
walut obcych względem złotego. Istnieje ryzyko, że spowolnienie tempa wzrostu 
gospodarczego, spadek poziomu inwestycji w przedsiębiorstwach, spadek poziomu 
zamówień publicznych czy wzrost inflacji mogą mieć negatywny wpływ na działalność oraz 
sytuację finansową Spółki, jak również na osiągane przez nią wyniki finansowe. Niestety w 
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tym wypadku Zarząd spółki może tylko próbować przewidywać przyszłe sytuacje i próbować 
przygotowywać spółkę do gorszych czasów. 

IV. Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 
Spółka przestrzega zasad ładu korporacyjnego, a oświadczenie na ten temat stanowi 
wyodrębnioną część Sprawozdania Zarządu z działalności Qumak-Sekom SA. 

V. Postępowania tocz ące si ę przed s ądem, organem arbitra żowym  lub 
organem administracji pa ństwowej w zakresie zobowi ązań lub nale żności 
emitenta. 
Na dzień prezentacji sprawozdania, nie toczy się żadne postępowanie przed sądem, 
organem arbitrażowym  lub organem administracji państwowej, którego wartość stanowiłaby 
co najmniej 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA 

VI. Opis prowadzonej działalno ści operacyjnej i produkty oferowane przez 
Spółk ę 
W ostatnich latach Qumak-Sekom z sukcesem realizował model biznesowy oparty na 
zdywersyfikowanej strukturze przychodów. Opiera się on na czterech głównych  liniach 
biznesowych reprezentowanych przez piony: aplikacji biznesowych, integracji systemowej, 
technologii inteligentnego budynku oraz wsparcia i serwisu technologicznego.  

Rozwijając ofertę, zgodnie z potrzebami rynku i rozwojem technologicznym, w każdym z tych 
obszarów firma zbudowała silną pozycję integratora nowoczesnych technologii 
teleinformatycznych i rozwiązań z obszaru inteligentnych systemów budynkowych.  

Spółka oferuje kompleksowe usługi, poczynając od konsultingu i doradztwa, poprzez 
projektowanie, dostarczanie i wdrażanie rozwiązań, a kończąc na  wsparciu technicznym i 
serwisowym oraz rozbudowie rozwiązań w miarę zmieniających się potrzeb klienta.  

Realizacja strategii integratora opiera się w istotnym zakresie na opracowywaniu 
dedykowanych rozwiązań, dopasowanych do indywidualnych wymagań odbiorców, opartych 
o najnowocześniejsze i sprawdzone produkty pochodzące od liderów światowego rynku 
nowych technologii. 

Strategia taka pozwala pozyskiwać poważnych, wymagających klientów, zainteresowanych 
szeroką gamą usług oferowanych przez spółkę. Coraz mocniej widoczny jest efekt synergii, 
polegający na realizacji kontraktów, angażujących kompetencje wszystkich pionów firmy. 
Ten model działania biznesowego sprawdza się w pozyskiwaniu i realizacji projektów 
infrastrukturalnych z obszaru inteligentnych systemów transportowych, czy infrastruktury 
lotniskowej - obszarów, na których firma w ostatnim czasie rozpoczęła działania. 

 

Aplikacje Biznesowe 

Projekty obejmujące wdrażanie i łączenie różnych systemów informatycznych 
wspomagających zarządzanie i działalność biznesową klienta, w sposób zapewniający 
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skuteczne zarządzanie procesami biznesowymi oraz dostępność odpowiednich informacji na 
wszystkich szczeblach decyzyjnych to sfera działania Pionu Aplikacji Biznesowych. 
Działalność integracyjna obejmuje również projektowanie i dostarczanie własnych aplikacji, 
realizujących specyficzne potrzeby klientów i stanowiących rozszerzenie funkcjonalności 
gotowych systemów. Ta ostatnia kategoria usług, realizowanych w oparciu o doświadczony 
zespół projektowo-programistyczny, stanowi o przewadze rynkowej Qumak-Sekom w tej 
dziedzinie.  

W obszarze zainteresowań spółki znajdują się systemy Contact Center - aplikacje służące do 
efektywnej realizacji wymiany informacji pomiędzy firmą a jej klientami, systemy CRM 
(Customer Relationship Management) pozwalające na optymalizację zarządzania relacjami z 
klientami, które wspomagają procesy obsługi klienta oraz dostarczają pełnej informacji o 
klientach, czy też dedykowane systemy ERP (Enterprise Resource Planning), 
wspomagające planowanie i kontrolę wszystkich istotnych zasobów firmy oraz zarządzanie 
głównymi procesami biznesowymi. 

W ostatnim czasie spółka dynamicznie rozwija ofertę w zakresie rozwiązań Business 
Intelligence (BI), oferując zaawansowane aplikacje do analizy danych, prognozowania etc., 
niezależne od wykorzystywanych przez daną organizację aplikacji biznesowych. Umożliwiają 
one łączenie danych, pochodzących z różnych systemów, w celu wykonywania 
wielowymiarowych analiz.  
Są to również rozwiązania typu Business Process Management (BPM) - grupa aplikacji, 
których wdrożenie służy usprawnieniu przepływu informacji, skutecznemu zarządzaniu 
wiedzą i organizacyjnemu usprawnieniu procesów biznesowych.  
Rozbudowane systemy korporacyjne, przeznaczone do zarządzania wszelkimi zasobami 
materialnymi organizacji, czyli Enterprise Assets Management (EAM), sprawdzają się 
szczególnie w dużych firmach. Ich zastosowanie pozwala na unifikację procesów i przynosi 
wymierne korzyści finansowe. 
 
Kolejna, oferowana przez firmę grupa rozwiązań informatycznych, istotnych z punktu 
widzenia prowadzenia nowoczesnego biznesu, to IT Service Management (ITSM). Są to 
systemy, służące do zarządzania infrastrukturą informatyczną, jej rozwojem i obsługą jej 
użytkowników.  
Dzięki tak skonstruowanej ofercie, Qumak-Sekom może zapewnić pełną integrację aplikacji 
w firmie klienta, łącząc specjalistyczne systemy informatyczne z aplikacjami biurowymi i 
gwarantując sprawny obieg informacji i dokumentów, jak również ich dostępność na każdym 
szczeblu zarządzania. Spółka zapewnia również wsparcie techniczne i serwisowe w zakresie 
bieżącej eksploatacji oferowanych systemów. 

 

Integracja Systemowa 

Domeną Pionu Integracji Systemowej są autorskie rozwiązania budowane w oparciu o 
produkty światowych liderów – dostawców sprzętu i oprogramowania oraz ich integracja w 
jeden spójny system informatyczny. 

Od ponad 10-ciu lat znakiem rozpoznawczym Pionu Integracji Systemowej są rozwiązania i 
usługi w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego. Profesjonalna kadra konsultantów 
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oraz inżynierów oraz strategiczne partnerstwa firmy z liderami światowych producentów 
rozwiązań z tego zakresu, pozwalają spółce realizować zaawansowane i dopasowane do 
rosnących wymagań klientów projekty. W tym zakresie szczególny nacisk jest położony na 
zarządzanie bezpieczeństwem informacji poprzez monitorowanie i kontrolę aplikacji 
biznesowych, internetowych systemów transakcyjnych,    monitorowanie dostępu do baz 
danych oraz ochronę przez niepożądanym wyciekiem informacji, stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstw lub instytucji i objętych ochroną z mocy ustawy. Rozwiązania 
bezpieczeństwa, realizowane przez Pion Integracji Systemowej, uwzględniają również 
aspekt kontroli dostępu do sieci z zewnątrz, wewnątrz, dla gości, a także budowę 
wielowarstwowej ochrony styku z Internetem. 

W działalności operacyjnej spółki znaczącą pozycję zajmuje projektowanie wysokodostępnej 
infrastruktury sieciowej w zakresie sieci kampusowych, rozległych oraz lokalnych, zarówno w 
tradycyjnej  technologii okablowania,  jak i bezprzewodowej. Tym co wyróżnia Qumak-
Sekom w tym segmencie, poza wspomnianymi aspektami bezpieczeństwa danych, jest 
umiejętność zaawansowanego monitorowania i zarządzania zasobami informatycznymi 
oraz   implementacja systemów Unified Communication, znajdujących w ostatnich latach 
coraz większe zastosowanie na rynku. 

Kolejnym, bardzo istotnym elementem oferty spółki jest projektowanie oraz  implementacja 
infrastruktury sieciowej  i systemów IT  w data center. Zakres usług obejmuje analizę 
wymagań i planowanie pojemności, budowę wysokodostępnych ośrodków przetwarzania 
danych, wykorzystujących mechanizmy wirtualizacji i automatyzacji, optymalizację i redukcję 
kosztów funkcjonowania istniejących środowisk, migracje/realokacje, zaawansowane 
systemy archiwizacji i backup’u. Na podkreślenie zasługuje zdobyte doświadczenie we 
wdrażaniu polityk i procedur zapewniających utrzymanie i wznowienie w przypadku awarii 
działania systemów krytycznych dla organizacji - Disaster Recovery, jak również ciągłość jej 
działania - Bussines Continuity. 

Zastosowanie elastycznej i skalowalnej infrastruktury data center umożliwia dynamiczny 
rozwój biznesu. Wraz z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na zasoby, jak pamięć masowa i 
moc obliczeniowa, poza infrastrukturą przetwarzania, dostarczane są mechanizmy jej 
efektywnego wykorzystania. Systemy zarządzania i monitorowania wydajności i dostępności 
swoim zakresem obejmują infrastrukturę fizyczną, wirtualną, a także aplikacje i usługi 
biznesowe. 

 

Inteligentne Technologie Budynkowe 

Nadrzędnym celem dla  Pionu Technologii Inteligentnego Budynku, od początku jego 
powołania, jest realizacja projektów z zakresu zaawansowanej infrastruktury nowoczesnych 
obiektów. W tym obszarze spółka wypracowała pozycję niekwestionowanego lidera na 
polskim rynku inwestycyjnym i budowlanym, szczególnie w dziedzinie realizacji obiektów 
specjalistycznych jakimi są centra przetwarzania danych. 

Nowe trendy technologiczne, pozyskanie przez Polskę funduszy unijnych na modernizację i 
budowę nowej infrastruktury w wielu obszarach, zainicjowanie szeregu nowych inwestycji w 
kraju, to czynniki które dały asumpt do otwarcia nowego rozdziału w działalności spółki. 
Bazując na wiedzy kadry zarządzającej, inżynierów i kierowników projektów, rozwijając nowe 
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kompetencje, zbudowany został zespół zajmujący się projektami infrastrukturalnymi o 
strategicznym znaczeniu. Projekty te obejmują infrastrukturę lotniskową, infrastrukturę 
kolejową i inteligentne systemy transportowe (ITS). 

W obecnym kształcie Pion Technologii Inteligentnego Budynku realizuje zakres 
świadczonych usług poprzez 3 linie biznesowe: data center, projekty infrastrukturalne oraz 
kubaturowe. 

W zakresie data center firma oferuje kompleksową usługę polegającą na stworzeniu 
bezpiecznego środowiska dla pracy systemów teleinformatycznych, pozwalającą na 
realizację centrów danych o praktycznie dowolnej skali i złożoności. Proces inwestycyjny 
obejmuje szereg etapów: analizę potrzeb biznesowych, stworzenie projektu koncepcyjnego, 
budowlanego i wykonawczego, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii oraz 
pozwoleń. Realizowane są prace polegające na budowie lub adaptacji obiektu,  wykonaniu 
instalacji elektroenergetycznych, sanitarnych, klimatyzacji precyzyjnej, teletechnicznych i 
teleinformatycznych, ochrony pożarowej, systemów bezpieczeństwa technicznego, 
automatyki, sterowania i monitoringu. Qumak-Sekom realizuje proces budowlany data center 
jako generalny wykonawca. 

Realizowane przez Qumak-Sekom projekty infrastrukturalne w zakresie infrastruktury 
lotniskowej  
gwarantują stworzenie właściwego i bezpiecznego środowiska dla obsługi operacji lotniczych 
oraz obsługi pasażerów. W tym zakresie realizowane są systemy oświetlenia nawigacyjnego 
i sterowania nimi, systemy informacji lotniskowej (FIS/FIDS), transportu bagażu (BHS), 
systemy radionawigacji, radiokomunikacji oraz ochrony terenu. Na wstępie procesu 
realizacyjnego wykonywane są analizy, projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze oraz 
uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii oraz pozwoleń na budowę 
W ramach obszaru infrastruktury kolejowej firma oferuje usługi projektowe oraz realizację 
systemów zasilania elektroenergetycznego pozatrakcyjnego, infrastruktury 
telekomunikacyjnej oraz systemów sterowania ruchem kolejowym (SRK). Obejmują one 
następujące elementy: stacyjne i liniowe urządzenia SRK, urządzenia przejazdowe oraz 
związane z nimi systemy dedykowane, blokady liniowe, urządzenia detekcji stanów 
awaryjnych taboru, systemy utrzymania i diagnostyki, urządzenia telekomunikacji i łączności. 

Inteligentne systemy transportowe (ITS), to kompleksowe rozwiązania mające na celu 
podniesienie bezpieczeństwa ruchu, poprawę systemu komunikacj miejskiej, zwiększenie 
efektywności podróżowania i dbałość o ochronę środowiska. Obejmują one technologie 
telekomunikacyjne, informatyczne, systemy automatyki i systemy pomiarowe, a także 
techniki zarządzania transportem Kluczowymi elementami w ITS są: centra zrządzania i 
sterowania ruchem, informatyczny system zarządzania ruchem pojazdów, system 
monitorowania i nadzoru ruchu pojazdów z wykorzystaniem kamer ANPR, system nadzoru 
wizyjnego, drogowe stacje meteorologiczne, systemy informacji dla kierowców, informacji 
parkingowej, informacji pasażerskiej, rejestracji wykroczeń, wyposażenie pojazdów 
transportu publicznego w urządzenia pokładowe ITS. Firma również i w tym obszarze 
rozpoczęła intensywny rozwój.  

Projekty kubaturowe, realizowane od kilkunastu lat przez Qumak-Sekom w kraju, i w 
ostatnim czasie poza jego granicami, tworzą bogate portfolio obiektów o różnym 
przeznaczeniu i funkcjonalności. Są to budynki biurowe, hotelowe, centra handlowe, obiekty 
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sportowe, dydaktyczne. Oferta spółki dla tego obszaru to doradztwo, wykonanie projektów 
oraz wdrożenia kompleksowych instalacji energetycznych, teletechnicznych, automatyki i 
BMS oraz rozwiązań IT. Wykorzystując uznane światowe rozwiązania w dziedzinie 
efektywności energetycznej firma realizuje ideę zielonego budownictwa (green building), 
poprzez stosowanie odpowiednich rozwiązań, m.in. monitorowanie zużycia energii, 
sterowanie klimatyzacją czy oświetleniem.  
Stosując się do zasad nowoczesnego budownictwa, specjaliści firmy pomagają inwestorom 
pozyskać prestiżowe międzynarodowe certyfikaty LEED i BREAM.  W obiektach istniejących 
prowadzone są audyty energetyczne.  
 

Wsparcie i Serwis Technologiczny   

Oferta spółki w zakresie kompleksowych usług serwisowych to najmłodsza z linii 
biznesowych Qumak-Sekom. Jej innowacyjność polega na połączeniu serwisu IT z pełnym 
wsparciem w obszarze technologii budynkowych. Zintegrowana oferta sprawia, że spółka 
gwarantuje klientom kompleksową opiekę nad rozwiązaniami technologicznymi w oparciu o 
najlepsze praktyki zebrane w ITIL. Firma bierze pełną odpowiedzialność zarówno za 
działanie całej infrastruktury teleinformatycznej, jak i sprawność systemów zasilania, 
chłodzenia, systemów bezpieczeństwa.  

Usługi serwisowe Qumak-Sekom świadczy od początku swego istnienia. Wypracowane i 
przez lata weryfikowane procedury pozwalają firmie na skuteczne działanie. Dzięki 
nowoczesnej organizacji oraz sieci partnerów na terenie całego kraju spółka zapewnia 
niezawodną obsługę w zakresie świadczonych usług w dowolnym miejscu w Polsce przez 24 
godziny na dobę i 365 dni w roku. Podstawowe kategorie realizowanych usług to: 
kompleksowe utrzymanie data center w zakresie IT i technologii budynkowych, opieka nad 
systemami inteligentnego budynku w różnego typu obiektach, outsourcing usług 
serwisowych w obszarze IT i IB, zarządzanie procesami serwisu, serwis infrastruktury IT, 
wsparcie techniczne w zakresie technologii IT i IB. 

Podstawą współpracy są precyzyjnie przygotowane umowy typu SLA, w których konkretnie 
zdefiniowanie są świadczone usługi. „Serwis na miarę” to indywidualnie uzgodnione warunki, 
które gwarantują efektywność usług i optymalizują ich koszty. Jest to możliwe dzięki 
powstaniu profesjonalnego Service Desk, wspomaganego odpowiednim systemem 
informatycznym.   

Outsourcing koncentruje się na obsłudze realizacji projektów informatycznych w dużych 
organizacjach i korporacjach, głównie z branży telekomunikacyjnej, poprzez tzw. „body 
leasing ”. Działalność w tym obszarze polega na kontraktowaniu usług zatrudnionych 
specjalistów u klienta zewnętrznego na zasadach krótkoterminowych. Duże perspektywy 
rozwoju tego pionu wynikają z rosnącego zapotrzebowania na outsourcing usług serwisu i 
utrzymania infrastruktury technologicznej.  

VII. Rynki zbytu i zaopatrzenia oraz uzale żnienie od odbiorców i dostawców 
Spółka realizuje swoje przychody wyłącznie na rynku krajowym. Głównymi odbiorcami są 
instytucje rynku publicznego, a także przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. Znaczącymi 
kontrahentami są także przedsiębiorstwa z sektora budowlanego, telekomunikacyjnego i 
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finansowego. Ze względu na dużą liczbę odbiorców nie występuje uzależnienie od 
konkretnego odbiorcy. 20 największych odbiorców zrealizowało ogółem 68% obrotów ze 
sprzedaży towarów i usług. W 2011 żaden odbiorca nie przekroczył 10% ogółu obrotów 
Spółki.  

Zakupy towarów materiałów i usług realizowane są na rynku krajowym. Zakupy za granicą 
zdarzają się sporadycznie. Ze względu na szerokie spektrum oferowanych przez Spółkę 
produktów, towarów i usług, także w zakresie zaopatrzenia nie występuje uzależnienie od 
konkretnych dostawców. W 2011 roku jako jedyna próg 10% wartości dostaw przekroczyła 
Tech Data S.A.. 20 największych dostawców zrealizowało w ciągu 2011 roku 43% wartości 
ogółu dostaw do Spółki. 

VIII. Znaczące umowy zawarte przez Qumak-Sekom SA w 2011 roku 
 

W 2011 roku Spółka informowała o zawarciu lub o zmianie niżej opisanych umów 
znaczących oraz innych umów istotnych dla jej działalności:  

 

� Umowa zawarta z Warbud S.A. 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. 

 

� Umowy zawarte pomiędzy Polimex-Mostostal S.A. a konsorcjum spółek Qumak-Sekom 
SA (lider konsorcjum), oraz Integra S.C. M. Sajkiewicz, M. Lenart z dnia 18 stycznia 
2011r. wraz z Aneksem nr 1 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót polegających na instalacji systemu Telewizji 
CCTV IP oraz systemu telewizji stadionowej na całym stadionie, okablowania strukturalnego 
i RTV, zintegrowanego systemu sprzedaży i kontroli biletów, dźwiękowego systemu 
ostrzegania, systemu audio video dla sal konferencyjnych oraz nagłośnienie płyty boiska i 
trybuny zachodniej w ramach budowy Stadionu Piłkarskiego „Wisła” im. H. Reymana w 
Krakowie.  

Za wykonanie przedmiotu Umowy określono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
19.759.636,90 zł netto. Termin realizacji robót ustalono na 10 marca 2011 roku.  
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Ponadto, jednocześnie z wyżej opisaną Umową znaczącą, między tymi samymi podmiotami 
zawarto umowę na wykonanie systemu sygnalizacji pożaru i sterowania oddymianiem a 
także systemów bezpieczeństwa (telewizja dozorowana, SSWiN, kontrola dostępu) w 
obiektach stadionu Wisły Kraków. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie tych robót 
ustalono na 2.740.363,10 zł netto. 

Aneksem nr 1, datowanym na 10 marca 2011 r., z zakresu robót wyłączono wykonanie 
systemu audio video dla sal konferencyjnych co spowoduje obniżenie wartości Umowy o 
kwotę 1.166.928,36 zł. Po uwzględnieniu tej zmiany wartość Umowy wynosi 18.592.708,54 
zł netto. 

Termin realizacji robót zmieniono na 12 sierpnia 2011 roku.  

Są to kolejne prace zlecane Konsorcjum w ramach budowy tego obiektu sportowego, 
realizowanej przez Polimex-Mostostal na zlecenie Gminy Miejskiej Kraków. Wcześniej 
Konsorcjum realizowało prace na Trybunie Wschodniej, Północnej i Południowej Stadionu 
Wisła Kraków. 

� Umowa podwykonawcza zawarta z Erbud S.A. 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. 

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 S.A. oraz 
Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. 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 Spółka  szacuje, że wartość umowy w okresie jej trwania przekroczy 
równowartość 10% kapitałów własnych Spółki. 

 

� Umowy zawarte pomiędzy Stałym Przedstawicielstwem Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii 
Europejskiej a konsorcjum spółek Entreprises Jacques Delens SA oraz Qumak-Sekom 
SA. 

W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent, działając w konsorcjum, zawarł ze Stałym 
Przedstawicielstwem RP przy UE trzy umowy datowane na 24.01.2011r., 16.02.2011r. i 7.03. 
2011r. Wszystkie te umowy są związane z projektem przebudowy, modernizacji i 
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wyposażenia budynku znajdującego się przy Rue Stevin 139 w Brukseli na budynek biurowy 
dla potrzeb Stałego Przedstawicielstwa Rzeczpospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, 
realizowanym na podstawie umowy z dnia 5 marca 2010 roku. Dotyczą one wykonania 
dodatkowych robót uzupełniających, niezbędnych do prawidłowego zakończenia robót 
objętych przedmiotem umowy z dnia 5 marca 2010 r. Łączna ich wartość wynosi 
2.445.567,53 EURO netto. 

Umową o największej wartości spośród wspomnianych wyżej, jest Umowa zawarta z datą 
7.03.2011r. Wynagrodzenie z tytułu wykonania dodatkowych robót uzupełniających do 
projektu Rue Stevin 139 objętych tą Umową, wynosi nie więcej niż 1.980.418,18 EURO netto 
i ostatecznie będzie zależało od szczegółowego rozliczenia wykonanych prac. 
Realizacja przedmiotu Umowy nastąpi do 31 marca 2011r. 

Łączna wartość umów zawartych pomiędzy Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE a 
konsorcjum w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-
Sekom SA, co stanowi o uznaniu wyżej opisanych umów za znaczące. 

 

� Aneks nr 2 do Umowy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych zawartej 1 marca 2010 r  

Przedmiotem niniejszej Umowy jest Wykonanie usług teletechnicznych. 

Aneksem nr 2, datowanym na 15 marca 2011r. zwiększono zakres prac do wykonania przez 
Spółkę, a ich wartość szacowana jest na ok. 4 mln zł netto. Zawarcie Aneksu jest 
następstwem uzyskanej przez Spółkę indywidualnej interpretacji Ministerstwa Finansów 
dotyczącej opodatkowania prac wykonywanych w nieruchomościach zlokalizowanych poza 
granicami kraju, które to nie są obciążone podatkiem VAT. Całkowite wynagrodzenie brutto z 
tytułu wykonania przedmiotu Umowy nie uległo zmianie i  wynosi maksymalnie 
31.984.793,92 zł oraz będzie zależało od szczegółowego rozliczenia wykonanych prac.  
Pozostałe istotne warunki umowy nie uległy zmianie. 

 

� Umowa zawarta pomiędzy Narodowym Bankiem Polskim (dalej jako „Zamawiający”) a 
konsorcjum spółek Warbud SA (w roli lidera konsorcjum), Qumak-Sekom SA oraz Eleks 
Janusz Kosiorek Sp. J., datowana na 31 maja 2011 r.  

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych przy przebudowie budynków 
biurowych „B" i F" w Centrali Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, przy ul. 
Świętokrzyskiej 11/21 w obszarze Centrum Pieniądza NBP. Jest to zamówienie 
uzupełniające do Umowy zawartej 30 września 2009 roku. 

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe netto w kwocie 
15.430.000,00 zł. 

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzień  30 października 2011 r. 
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� Umowa zawarta pomiędzy Qumak-Sekom SA a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w 
dniu 15 czerwca 2011 r. wraz z Aneksem 

Przedmiotem Umowy jest m. in. dostawa dwóch serwerów wraz z oprogramowaniem 
systemowym, dwóch macierzy dyskowych oraz przygotowanie nowej platformy sprzętowej i 
przeprowadzenie procesu migracji na nową infrastrukturę w ramach projektu zapewnienia 
docelowej infrastruktury Techniczno-Systemowej dla SAP wraz z licencjami. 

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie brutto w kwocie 13.527.540,00 zł. 

Realizacja przedmiotu Umowy odbędzie się w ciągu 4 tygodni od daty jej podpisania, przy 
czym Aneksem podpisanym w dniu 28 września 2011 zmieniono termin realizacji przedmiotu 
Umowy, a w szczególności usług instalacji, konsolidacji oraz konfiguracji, ustalając go na 4 
listopada 2011 r.  

 

� Umowa zawarta pomiędzy Qumak-Sekom SA a Przedsiębiorstwem Państwowym „Porty 
Lotnicze” w dniu 20 czerwca 2011 r. 

Przedmiotem Umowy jest przebudowa budynku centrali telefonicznej na główne centrum 
przetwarzania danych PPL z realizacją infrastruktury technicznej, wolnostojącego agregatu 
prądotwórczego, przyłącza energetycznego i przyłącza teletechnicznego na terenie Portu 
Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. 

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 16.262.737,22 zł netto. 

Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi 39 tygodni od daty udostępnienia terenu 
budowy. 

 

� Aneks nr 3 do Umowy zawartej pomiędzy Hydrobudowa Polska SA  i ALPINE 
Construction Polska Sp. z o.o. a Konsorcjum w składzie: Elektrobudowa SA  (w roli Lidera 
Konsorcjum), Qumak-Sekom SA z oraz Przedsiębiorstwem „Agat” S.A. z dnia 21 grudnia 
2009 roku 

Przedmiotem wyżej wspomnianej Umowy jest kompleksowe wykonawstwo robót 
elektroenergetycznych, słaboprądowych i BMS w ramach realizacji budowy Stadionu 
Narodowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie. O zawarciu Umowy Spółka 
informowała raportem bieżącym nr 1/2010 z dnia 8 stycznia 2010 roku. 

Aneksem nr 3, datowanym na 28 czerwca 2011 r. rozszerzono zakres rzeczowy robót, co 
powoduje wzrost wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 24.170.289,78 zł netto. Łączne 
wynagrodzenie netto należne Konsorcjum z tytułu wykonania przedmiotu Umowy z 
uwzględnieniem aneksów, wynosi 115.170.289,78 zł netto.  

Ponadto, zmianie ulega termin zakończenia realizacji prac i zostaje on ustalony na 29 
listopada 2011 r.  

Pozostałe istotne warunki Umowy nie ulegają zmianie. 
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� Porozumienie do Umowy zawartej ze spółką Polimex-Mostostal S.A. z dnia 9 kwietnia 
2009 roku. 

Przedmiotem wyżej wspomnianej Umowy jest wykonanie przez Qumak-Sekom SA 
kompleksowej instalacji i sieci elektrycznych silnoprądowych w obiekcie stadionu 
piłkarskiego Legii Warszawa przy ulicy Łazienkowskiej w Warszawie.  

W porozumieniu, datowanym na 30 czerwca 2011 r., uzgodniono ostateczną całkowitą 
wartość Umowy, która wynosi 38.738.815,45 zł netto. Składa się na nią wynagrodzenie z 
tytułu wykonania podstawowych robót budowlanych przewidzianych Umową w kwocie netto 
37.293.858,44 zł (uwzględniając zawarte aneksy do umowy) oraz wynagrodzenie wynikające 
z wykonania robót dodatkowych w kwocie 1.444.957,01 zł netto. 

Porozumienie nie zmienia innych istotnych warunków Umowy. 

 

� Aneks nr 3 do Umowy zawartej z Erbud SA z 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. O zawarciu niniejszej umowy Spółka informowała raportem bieżącym nr 16/2009 z 
dnia 30 kwietnia 2009r. oraz raportem bieżącym nr 58/2009 z dnia 3 listopada 2009 r 

Aneksem nr 3 datowanym na 9 maja 2011 roku zlecono wykonanie dodatkowych prac  z 
branży elektrycznej i teletechnicznej, co powoduje wzrost wartości umowy o kwotę 
100.000,00 zł netto – z  kwoty 14.900.000,00 zł do kwoty 15.000.000,00 zł netto (z 
uwzględnieniem aneksów nr 1, 2 i 3). Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie. 

 

� Umowa zawarta pomiędzy Qumak-Sekom SA a Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w 
dniu 2 sierpnia 2011 r. 

Przedmiotem Umowy jest dostawa, instalacja i wdrożenie Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania Bezpieczeństwem (ZSB) w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W ramach 
przedmiotu umowy Qumak-Sekom zobowiązuje się m. in. do opracowania dokumentacji 
projektowej przebudowy systemu ZSB, wykonana sieci teletechnicznej, uruchomienia 
systemu, przeprowadzenia szkoleń, demontażu istniejących elementów systemu, bieżącej 
konserwacji systemu oraz świadczenia wsparcia technicznego w okresie 36 miesięcy od daty 
odbioru systemu. 

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie w kwocie 8.938.942,77 zł netto. 

Termin wykonania przedmiotu Umowy wynosi nie więcej niż 7 miesięcy od dnia jej zawarcia. 

 



Qumak-Sekom SA   >  Raport Roczny za 2011  rok 

Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2011 roku     

20 

 

� Umowy zawarte pomiędzy Qumak-Sekom SA  oraz Buma Contractor 1 Sp. z o.o. S.K.A. 

 W okresie ostatnich 12 miesięcy Qumak-Sekom SA zawarł kilka umów ze spółką Buma 
Contractor 1, których łączna wartość wynosi 10.814.012,06 zł netto, co przekracza 
równowartość 10% kapitałów własnych Spółki, stanowiąc jednocześnie kryterium uznania 
tych umów za znaczące.  

Umową o największej wartości spośród wspomnianych wyżej, jest Umowa zawarta z datą 13 
grudnia 2010 r. 

Przedmiotem Umowy jest realizacja prac instalacyjnych w budynku B Kompleksu biurowego 
Green Office zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Czerwone Maki, które obejmowały 
instalację klimatyzacji precyzyjnej pomieszczeń technicznych firmy Motorola. Do umowy 
zawarto Aneks nr 1 dotyczący wykonania dodatkowych robót instalacyjnych. Wartość 
Umowy wraz z Aneksem wynosi 2.860.863,00 zł netto.  

 

� Umowa zawarta pomiędzy Qumak-Sekom SA a Centrum Projektów Informatycznych 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w dniu 19 września 2011 r. 

Przedmiotem ww. Umowy jest realizacja zamówień na sprzedaż i dostarczenie sprzętu 
informatycznego (serwerów i urządzeń peryferyjnych) wraz z jego ubezpieczeniem, dla 
potrzeb wdrożenia aplikacji informatycznych realizowanych w ramach projektów 
prowadzonych przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, w tym aplikacji Zintegrowanego Modułu Obsługi Końcowego 
Użytkownika wspierającej zadania z obszaru wydawania dowodów osobistych, ewidencji 
ludności i aktów stanu cywilnego. 

Umowa ma charakter umowy ramowej. Na jej podstawie Zamawiający może udzielać 
Emitentowi zamówień do kwoty 25.300.000,00 zł brutto przez okres nie dłuższy niż 24 
miesiące od dnia zawarcia Umowy. Kwota ta określa górną granicę zobowiązań jakie mogą 
być zaciągnięte na podstawie przedmiotowej Umowy, po jej wyczerpaniu Umowa wygasa. 
 

� Aneks nr 2 do Umowy zawartej pomiędzy Qumak-Sekom S.A. a ERBUD S.A., datowanej 
na 26 stycznia 2011 r. 

Przedmiotem Umowy z dnia 26 stycznia 2011 jest wykonanie robót elektroenergetycznych, 
teletechnicznych i oświetlenia nawigacyjnego dla kategorii II. Prace będą wykonywane w 
ramach budowy części lotniczej Lotniska Warszawa – Modlin.  

Aneksem nr 2, datowanym na 21 września 2011 roku, zlecono do wykonania roboty 
dodatkowe związane z koniecznością dostosowania lotniska do kategorii II, co powoduje 
zwiększenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy o 600.000,00 zł netto. W 
efekcie wartość Umowy wzrasta z kwoty 14.263.000,00 zł do kwoty 14.863.000,00 zł (z 
uwzględnieniem Aneksu nr 2). 

Pozostałe warunki Umowy nie uległy zmianie. 
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� Aneks nr 4 i 5 do Umowy podwykonawstwa zawartej pomiędzy Qumak-Sekom SA a 
Eiffage Budownictwo Mitex S.A., datowanej na 29 stycznia 2010 r. 

Przedmiotem Umowy zawartej 29 stycznia 2010 roku jest wykonanie instalacji 
teletechnicznych i instalacji BMS wraz z projektem wykonawczym, w ramach rozbudowy 
Galerii Echo w Kielcach. Za wykonanie przedmiotu Umowy pierwotnie ustalono 
wynagrodzenie w kwocie 7.050.000,00 zł netto. 

Aneksem nr 4 zwiększono zakres instalacji SAP i DSO do wykonania przez Qumak-Sekom, 
co zwiększyło wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu Umowy do kwoty 8.219.144,72 zł 
netto (z uwzględnieniem wcześniej zawartych Aneksów), tym samym wartość Umowy 
osiągnęła kryterium uznania niniejszej Umowy za znaczącą. 

Aneks określił termin zakończenia prac na 10 października 2011 roku. 

Aneksem nr 5, datowanym na 6 października 2011 roku, zwiększono zakres prac m.in. o 
wykonanie monitoringu rozdzielni elektrycznych oraz central wentylacyjnych, co powoduje 
wzrost wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu Umowy z kwoty 8.219.144,72 zł do 
kwoty 8.837.820,66 zł netto (z uwzględnieniem wcześniej zawartych Aneksów). 

Aneks określił termin zakończenia prac na 6 grudnia 2011 roku. 

Umowa spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jej wartość z uwzględnieniem 
Aneksów, przekracza10% kapitałów własnych Spółki. 

 

� Zlecenie wykonania robót dodatkowych dotyczących realizacji  Umowy zawartej pomiędzy 
Hydrobudowa Polska SA  i ALPINE Construction Polska Sp. z o.o. a Konsorcjum w 
składzie: Elektrobudowa SA  (w roli Lidera Konsorcjum), Qumak-Sekom SA z oraz 
Przedsiębiorstwem „Agat” S.A. z dnia 21 grudnia 2009 roku oraz Aneks nr 4 do tejże 
Umowy 

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonawstwo robót elektroenergetycznych, 
słaboprądowych i BMS w ramach realizacji budowy Stadionu Narodowego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą w Warszawie.  

Aneks nr 4 ustala wartość robót dodatkowych wynikających z rozszerzenia rzeczowego 
zakresu Umowy na kwotę 4.803.925,41 zł netto, przy czym jest to kwota szacunkowa, która 
może ulec zmianie.  

Roboty dodatkowe opisane zleceniem rozszerzają zakres robót będących przedmiotem 
Umowy o kwotę 6.340.891,02 zł netto, przy czym jest to kwota szacunkowa, która może ulec 
zmianie. 

Łączne wynagrodzenie należne Konsorcjum z tytułu wykonania Umowy dotyczącej realizacji 
prac na budowie Stadionu Narodowego, z uwzględnieniem zawartych Aneksów i zleconych 
robót dodatkowych,  wynosi 126.315.106,21 zł netto. 
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� Umowa zawarta pomiędzy Qumak-Sekom SA a Mazowieckim Portem Lotniczym 
Warszawa-Modlin Sp. z o.o. w dniu 6 grudnia 2011 r. 

Przedmiotem 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. 

Termin wykonania prac określono na 31 maja 2012 r. 

 

� Porozumienie do umowy podwykonawczej zawartej pomiędzy Qumak-Sekom SA a  
Strabag Sp. z o.o. datowanej na 17 czerwca 2010 r. 

Przedmiotem Umowy z dnia 17 czerwca 2010 r. jest kompletne wykonanie instalacji 
elektrycznych silnoprądowych oraz słaboprądowych wewnętrznych wraz z wszystkimi 
instalacjami elektrycznymi zewnętrznymi w ramach realizacji inwestycji pod nazwą: Budowa 
Centrum Handlowego „Galeria Kaskada” w Szczecinie.  

Porozumieniem, datowanym na 8 grudnia 2011 roku, uzgodniono ostateczną całkowitą 
wartość Umowy, która wynosi 19.035.540,03 zł netto. Składa się na nią wynagrodzenie z 
tytułu wykonania przedmiotu Umowy w kwocie netto 18.299.999,00 zł oraz kwota 
zwiększająca wynagrodzenie umowne w wysokości 735.541,03 zł netto, wynikająca ze 
zwiększenia zakresu prac, uwzględnienia włączeń oraz innych wzajemnych roszczeń. 

Porozumienie ponadto określa szczegółowo terminy zakończenia wyszczególnionych prac 
oraz usunięcia wad. 

 

� Umowa zawarta pomiędzy Qumak-Sekom SA a Karpacką Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie w dniu 12 grudnia 2011 r. 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego 
polegającego na przebudowie muru wraz z przebudową wiat garażowych, budową garaży, 
portierni, budynku serwerowni wraz z dostawą i montażem wyposażenia oraz przebudowie 
układu drogowego i budowie infrastruktury technicznej. 

Za wykonanie przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
9.290.000,00 zł netto. 

Termin wykonania prac określono na 31 grudnia 2013 r. 
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� Umowa podwykonawcza zawarta pomiędzy Qumak-Sekom SA a Erekta Budownictwo Sp. 
z o.o. w dniu 21 grudnia 2011 r. 

Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez spółkę Erekta Budownictwo Sp. z o.o. robót 
budowlanych w ramach inwestycji pn. „Remont i nadbudowa budynku nr 8 z przeznaczeniem 
na centralną serwerownię, centrum nadzoru i pomieszczenia pionu ochrony informacji 
niejawnych dla Spółki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o.” Umowa na 
realizację ww. zadania została zawarta przez Qumak-Sekom SA w dniu 6 grudnia 2011 r. 

Za wykonanie przedmiotu Umowy Spółka zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
8.760.000,00 zł netto. 

 

� Zamówienie spełniające kryterium umowy znaczącej, otrzymane od Kredyt Bank SA w 
dniu 29 grudnia 2011 r. 

W okresie ostatnich 12 miesięcy Qumak-Sekom SA otrzymał z Kredyt Bank SA zamówienia, 
których łączna wartość wynosi 7.630.407,94 zł netto 

Zamówieniem o największej wartości spośród otrzymanych jest zamówienie na dostawę 
serwerów, urządzeń pamięci masowej, oprogramowania do nich oraz wykonanie usług 
wdrożeniowych, otrzymane 29 grudnia 2011 r. Za wykonanie przedmiotu zamówienia 
ustalono wynagrodzenie w kwocie 7.560.975,61 zł netto. 

Łączna wartość zamówień otrzymanych od Kredyt Banku w ciągu ostatnich 12 
miesięcy  przekracza 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA, co stanowi o uznaniu ich 
za znaczące. 

 

� Zamówienie spełniające kryterium umowy znaczącej, otrzymane od Integrated Solutions 
Sp. z o.o. w dniu 30 grudnia 2011 r. 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż aktualizacji oprogramowania Oracle wraz z asystą 
techniczną do Grupy TP SA. Wartość zamówienia wynosi 18.089.418,00 zł netto. 
Zamówienie ma być realizowane począwszy od 30 grudnia 2011 r. 

Zamówienie spełnia kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, iż jego wartość przekracza 
10% kapitałów własnych Emitenta. 

Qumak-Sekom jednocześnie złożył stosowne zamówienie na dostawę ww. oprogramowania 
u jego producenta. 

 

Umowy ubezpieczenia 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej  

Umowa ubezpieczenia zawarta z HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
obejmująca ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 
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działalności i posiadanego mienia z wyłączeniem odpowiedzialności za produkt i 
wykonane usługi. Zakres ochrony jest poszerzony o m.in. o odpowiedzialność 
pracodawcy, OC przedsiębiorstw budowlanych, OC najemcy. Okres ubezpieczenia: 
13.06.2011 do 12.06.2012. Dodatkowo Spółka wykupiła polisę nadwyżkowego 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej  i użytkowani/ posiadania mienia  w TUiR Allianz Polska S.A. Okres 
ubezpieczenia: 8.09.2011 do 12.06.2012. 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zawodowej  
Umowa ubezpieczenia zawarta z PZU S.A. obejmuje swoim zakresem projektowanie 
rozwiązań będących przedmiotem działania Spółki. Polisa obowiązuje w okresie 
20.07.2011 – 19.07.2012.  
 

3. Ubezpieczenie mienia 
Umowa zawarta z Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń ogólnych obejmuje swoim 
zakresem ubezpieczenie mienia Spółki od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu 
elektronicznego oraz mienia w transporcie. Okres ubezpieczenia 10.12.2011-
9.12.2012. 
 

4. Grupowe ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków  
Umowa zawarta z HDI Asekuracja Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA na okres 
10.11.2011-9.11.2012. 
 

5. Ubezpieczenie OC Zarządu i Rady Nadzorczej – umowa zawarta z Chartis Europe 
S.A. na okres 14.07.2011-13.07.2012. 

Ponadto, Spółka zawiera umowy ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC i NW dla floty 
pojazdów firmowych na podstawie Umowy Generalnej Ubezpieczeń Komunikacyjnych z 
Compensa S.A. oraz PZU.  

IX. Informacja o powi ązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z 
innymi podmiotami. 
Qumak-Sekom nie posiada spółek zależnych, nie posiada też żadnych udziałów 
mniejszościowych w podmiotach gospodarczych. 

X. Informacja o głównych inwestycjach krajowych i z agranicznych Spółki  
(papiery warto ściowe, instrumenty finansowe, warto ści niematerialne i prawne, 
nieruchomo ści). 
Na dzień 31.12.2011 roku Spółka posiadała akcje zakupione na Giełdzie Papierów 
Wartościowych o wartości 282 tys. zł  

XI. Informacje o istotnych transakcjach zawartych p rzez emitenta na 
warunkach innych ni ż rynkowe. 
Praktycznie wszystkie transakcje emitenta są poprzedzone negocjacjami, należy więc 
przyjąć że wszystkie są realizowane na warunkach rynkowych. 
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XII. Informacja o umowach dotycz ących kredytów i po życzek zaci ągniętych i 
wypowiedzianych w danym roku. 
 

� 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 została 
następnie przedłużona do 31.07.2012 

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.  

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. 

XIII. Informacja o po życzkach udzielonych w danym roku obrotowym  
W 2011 roku Spółka nie udzieliła żadnych pożyczek. 

XIV. Informacje o por ęczeniach i gwarancjach udzielonych i otrzymanych w 
roku obrotowym  
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 31.12.2011 r. aktywne były : 
- gwarancje dobrego wykonania robót na kwotę  18.508 tys. zł 
- gwarancje usunięcia wad i usterek na kwotę     14.588 tys. zł 
- gwarancje wadialne na kwotę                              7.874 tys. zł  
- gwarancja najemcy na kwotę                                  138 tys. euro 
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XV. Opis wykorzystania przez Spółk ę wpływów z emisji 
Spółka w 2011 roku nie przeprowadzała żadnej emisji papierów wartościowych. 

XVI. Objaśnienie ró żnic pomi ędzy wynikami finansowymi wykazanymi w 
raporcie rocznym, a wcze śniej publikowanymi prognozami wyników. 
Spółka w 2011 roku nie przedstawiła prognoz wyników finansowych. 

XVII. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
W prezentowanym okresie Spółka finansowała swoją działalność z kapitału własnego ze 
zobowiązań wobec dostawców, oraz kredytu bankowego w wysokości 2.000.000 usd. Stan 
posiadanych środków w zupełności wystarczał do sprawnej obsługi prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

 
Tabela: Wska źniki struktury finansowania Qumak-Sekom SA 
  31.12.2011 31.12.2010 

wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,48 0,70 

wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do aktywów 0,03 0,03 

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem 
własnym 

5,64 5,45 

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,08 0,07 

 
Analiza zadłużenia została dokonana w oparciu o niżej zaprezentowane wskaźniki: 
wskaźnik zadłużenia ogólnego – zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem / aktywa ogółem, 
wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do aktywów – zadłużenie oprocentowane / aktywa ogółem, 
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym – kapitał własny / aktywa trwałe, 
wskaźnik zadłużenia kapitału własnego – zadłużenie oprocentowane / kapitał własny 
 
W analizowanych okresach wskaźniki zadłużenia kształtują się na bardzo niskim poziomie, 
co wynika z niskiego stanu zobowiązań i wysokiego poziomu aktywów płynnych. 
Bezpieczeństwo prowadzonej działalności potwierdza również fakt wielokrotnego pokrycia 
aktywów trwałych kapitałem własnym. 

Spółka nie widzi zagrożenia dla możliwości wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań.  

Tabela: Wska źniki płynno ści Qumak-Sekom SA 
  31.12.2011 31.12.2010 

Wskaźnik płynności 1 2,05 2,10 

Wskaźnik płynności 2 0,11 0,27 

 
Zasady wyliczania wskaźników: 
Wskaźnik płynności 1 = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności 2 = inwestycje krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe 
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Obydwa wskaźniki wskazują że spółka nie ma problemów związanych z płynnością 
kapitałów. 

XVIII. Ocena mo żliwo ści zamierze ń inwestycyjnych w tym inwestycji 
kapitałowych w porównaniu do wielko ści posiadanych środków, z 
uwzgl ędnieniem mo żliwych zmian w strukturze finansowania tej działaln ości 
Spółka nie przewiduje w najbliższym czasie realizowania większych inwestycji.  

XIX. Ocena czynników i nietypowych zdarze ń mających wpływ na wynik  
z działalno ści za dany okres 
W okresie 2011 roku nie wystąpiły w Spółce nietypowe i nadzwyczajne zdarzenia mające 
wpływ na wynik z działalności za dany okres. 

XX. Charakterystyka zewn ętrznych i wewn ętrznych czynników istotnych dla 
rozwoju przedsi ębiorstwa oraz perspektywy rozwoju działalno ści  
z uwzgl ędnieniem elementów strategii rynkowej. 
Rynek IT w Polsce determinują czynniki zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i 
zewnętrznym. Głównymi czynnikami wewnętrznymi są: konkurencja, przejawiająca się 
wielością podmiotów na nim działających oraz brak koncesjonowania. W odniesieniu do 
warunków zewnętrznych podstawowy wpływ na rynek IT ma stan gospodarki kraju, oraz 
trendy w administracji publicznej i innych podmiotach użyteczności publicznej. Nie bez 
znaczenia jest  przekonanie przedsiębiorców o konieczności informatyzacji przedsiębiorstw. 
Pomimo okresowych zmian dynamiki, rynek ten jest rynkiem trwale wzrostowym. Zgodnie z 
analizami rynkowymi wartość rynku IT w Polsce będzie, niezależnie od waluty i związanego 
z nimi ryzyka kursowego, stale wzrastać. 

Należy oczekiwać, że nawet zmniejszenie dynamiki wzrostu gospodarczego nie zmieni tego 
trendu – spowoduje jedynie zmniejszenie tempa wzrostu. Wynika to między innymi z faktu, 
że do roku 2013 poważne środki z funduszy unijnych przeznaczone są na „rozwój 
społeczeństwa informacyjnego” oraz „wspieranie innowacyjności”. Oznacza to poważne 
wsparcie projektów informatycznych zarówno w sektorze publicznym jak i w 
przedsiębiorstwach rynkowych.  

Udział usług w rynku IT w Polsce wciąż jest zdecydowanie mniejszy niż w krajach 
zachodnich. Od pewnego czasu widać wyraźnie tendencję wzrostową, która na pewno 
będzie się utrzymywać. To bardzo ważne dla takiej firmy jak Qumak-Sekom, która 
koncentruje swoją działalność na świadczeniu usług w zakresie nowych technologii 

W zakresie tendencji wewnątrz samego rynku IT, należy podkreślić, że polski rynek rozwija 
się głównie pod wpływem sytuacji globalnej. Przeniesienie produkcji lub centrów 
informatycznych do krajów o relatywnie niskich kosztach wytworzenia, czy wynajmu wysoko 
wykwalifikowanej kadry inżynierskiej powoduje obniżenie się kosztów technologii i urządzeń 
wysokospecjalistycznych. Wydaje się, że obecna sytuacja gospodarcza w świecie i 
relatywnie dobra sytuacja polskiej gospodarki powinna sprzyjać realizacji nowych inwestycji 
w Polsce i tym samym generować nowe projekty z zakresu IT. 
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Dotychczas realizowana przez Spółkę strategia została opracowana w 2004 roku. Zgodnie z 
jej założeniami, w celu zapewnienia bezpieczeństwa biznesowego, Spółka działa w modelu 
opartym na zdywersyfikowanej strukturze przychodów, realizowanych w czterech 
kluczowych obszarach działania: integracji systemowej, integracji aplikacji biznesowych, 
technologiach inteligentnego budynku oraz wsparcia i serwisu technologicznego. Natomiast 
w celu zapewnienia szybkiego wzrostu rentowności działania i perspektywy wzrostów, w 
każdej z ww. linii biznesowych Spółka stale umacnia swoją pozycję, koncentrując się na tych 
obszarach rynku, które charakteryzują się wysokim poziomem marży oraz znaczącym 
potencjałem rozwoju. Spółka uznała, że należą do nich: 

• w zakresie integracji systemów IT – bezpieczeństwo informacji, rozwiązania sieciowe 
i multimedialne oraz zaawansowane projekty infrastruktury infromatycznej; 

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

• w zakresie technologii inteligentnego budynku – realizacja kompleksowych projektów 
serwerowni oraz kompleksowe projekty w zakresie elektroenergetyki i teletechniki w 
nowoczesnych obiektach o różnorodnym przeznaczeniu; 

• w zakresie wsparcia i serwisu technologicznego - połączenie serwisu IT z 
kompleksowym wsparciem w obszarze technologii budynkowych. Zintegrowana 
oferta sprawia, że Qumak-Sekom gwarantuje klientom kompleksową opiekę nad 
wykorzystywanymi rozwiązaniami technologicznymi w oparciu o najlepsze praktyki 
zebrane w ITIL. 

Jako że cele strategii w zdecydowanej większości zostały osiągnięte, obecnie spółka pracuje 
nad wypracowaniem nowej strategii na lata przyszłe. 
 
Ponadto Spółka zamierza utrzymać znaczący udział w rynkach, charakteryzujących się 
wysoką dynamiką: 

• rynek bezpieczeństwa IT; 
• rynek rozwiązań dla Contact Center; 
• rynek systemów zarządzania budynkiem. 
• rynek serwisu technologicznego 

 
Ważna jest także pozycja firmy w różnych sektorach rynku. Systematycznie zwiększa się 
udział najważniejszych sektorów: publicznego, telekomunikacyjnego i finansowego. To 
zdecydowanie stawia spółkę w pierwszym szeregu najpoważniejszych graczy polskiego 
rynku IT, co jest oczywiście sukcesem realizowanej konsekwentnie strategii. Równocześnie 
oznacza to coraz częściej konieczność konkurowania z największymi firmami IT obecnymi 
na naszym rynku. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają, że Qumak-Sekom jest w 
pełni przygotowany do takiej konkurencji. 

XXI. Zmiany w podstawowych zasadach zarz ądzania przedsi ębiorstwem 
W prezentowanym okresie nie nastąpiły zmiany zasad zarządzania Spółką.  
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XXII. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów 
administracyjnych, zarz ądzających i nadzorczych ze Spółk ą, okre ślających 
świadczenia wypłacane w chwili rozwi ązania stosunku pracy 
Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę.  

W przypadku rozwiązania umowy o pracę z członkiem Zarządu z upływem kadencji na która 
został powołany, przysługują mu odszkodowania i świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy, 
z zastrzeżeniem, że jeżeli przyczyną niepowołania członka Zarządu na kolejną kadencję są 
okoliczności od niego niezależne, przysługuje mu wypłata odszkodowania w wysokości 9-
krotnego wynagrodzenia miesięcznego. Podobnie w przypadku, gdy umowa o pracę członka 
Zarządu ulega rozwiązaniu na skutek odwołania go z pełnionej funkcji w trakcie kadencji z 
przyczyn od niego niezależnych. Ponadto na mocy postanowień umów o pracę członkowie 
Zarządu w czasie obowiązywania umów o pracę bez uzyskania pisemnej zgody Rady 
Nadzorczej Spółki nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółki, posiadać 
udziałów, akcji lub w inny sposób uczestniczyć w przedsiębiorstwach konkurencyjnych (z 
wyjątkiem uczestniczenia w ofertach publicznych pod warunkiem nie przekroczenia 
zaangażowania kapitałowego na poziomie 5%) ani też pełnić w nich funkcji w organach 
zarządzających, nadzorczych lub kontrolnych oraz działać w charakterze pełnomocnika na 
rzecz podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną.  

Na podstawie umów o zakazie konkurencji członkowie Zarządu zobowiązani są do nie 
prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w okresie 12 miesięcy od daty 
wygaśnięcia lub rozwiązania zawartych przez nich umów o pracę. Przez cały czas trwania 
klauzuli konkurencyjności Spółka jest zobowiązana do wypłacania na rzecz byłego członka 
Zarządu odszkodowania w wysokości 50% miesięcznego wynagrodzenia podstawowego. 
Spółka ma prawo wypowiedzieć umowę o zakazie konkurencji w przypadku ustania przyczyn 
uzasadniających przedmiotowy zakaz konkurencji.  

Członkowie Zarządu są zatrudnieni na czas nieokreślony. 

 

XXIII. Wartość wynagrodze ń, nagród lub korzy ści, w tym wynikaj ących z 
programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki, w tym 
programów opartych na obligacjach z prawem pierwsze ństwa, zamiennych, 
warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, nale żnych lub potencjalnie 
należnych odr ębnie dla osób zarz ądzających i nadzoruj ących w 
przedsi ębiorstwie Spółki. 

Wynagrodzenia osiągnięte przez członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki w 2011 
podane są w Dodatkowej nocie objaśniającej nr 10. 

W omawianym okresie sprawozdawczym w Spółce nie funkcjonowały żadne programy 
motywacyjne czy premiowe oparte na kapitale Spółki.  
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XXIV. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki  pr zez osoby zarz ądzające i 
nadzoruj ące Spółk ę. 
Stan posiadanych akcji Qumak-Sekom SA przez Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej 
na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco: 

Zarząd 31.12.2011 

Paweł Jaguś  322.200 

Aleksander Plata 395.600 

Andrzej Swolkień 348.311 

Jan Goliński 313.062 

Wszystkie akcje maja wartość nominalną 1 zł. 

Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Qumak-Sekom SA 

XXV. Informacje o znanych Spółce umowach w wyniku k tórych mog ą w 
przyszło ści nast ąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez 
dotychczasowych akcjonariuszy. 
Spółce nie są znane  żadne umowy w wyniku których miałyby w przyszłości nastąpić zmiany 
w proporcjach posiadanych akcji  przez dotychczasowych akcjonariuszy.  

XXVI. Informacje o systemie kontroli programów akcj i pracowniczych. 
W prezentowanym roku nie istniał w Spółce program akcji pracowniczych 

XXVII. Informacja o ograniczeniach dotycz ących przenoszenia prawa własno ści 
akcji oraz o wszelkich ograniczeniach w zakresie wy konywania prawa głosu 
przypadaj ących na akcje 
W prezentowanym okresie nie istniały żadne ograniczenia w zbywalności akcji Qumak-
Sekom SA Nie istniały także żadne ograniczenia w zakresie wykonywania prawa głosu z 
tych akcji.  

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie istnieją żadne ograniczenia w zakresie 
wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 

XXVIII. Umowy z podmiotem uprawnionym do bada ń sprawozda ń finansowych. 
 
Wybór biegłego rewidenta 

W dniu 5 maja 2011 roku Rada Nadzorcza, organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki, 
na mocy uchwały nr VI/07/11 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych Spółki.  
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Podmiotem tym została spółka Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w 
Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania 
sprawozdań finansowych pod nr 3654. 

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. wybrana została do przeglądu półrocznego 
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2011 roku oraz badania 
rocznego sprawozdania finansowego za rok 2011.  

Spółka zawarła umowę z ww. audytorem na okres przeprowadzenia tych badań. Zgodnie z 
umową za wykonanie tych usług audytor otrzyma wynagrodzenie w wysokości 18.000,00 zł 
netto (przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego) oraz w wysokości 34.000,00 zł 
netto (badanie sprawozdania finansowego za 2011 rok).  

Spółka korzystała z usług Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Grant 
Thornton Frąckowiak Sp. z o.o.) przy przeglądzie półrocznego jednostkowego sprawozdania 
finansowego Spółki za I półrocze 2010 roku oraz badaniu rocznego sprawozdania 
finansowego za rok 2010, o czym mowa poniżej. 

Poza tym podmiot ten nie świadczył w latach 2010-2011 żadnych innych usług dla Spółki. 

 

� Rok 2010 

W dniu 7 maja 2010 roku Rada Nadzorcza, organ uprawniony na podstawie Statutu Spółki, 
na mocy uchwały nr V/07/10 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
sprawozdań finansowych Spółki.  

Podmiotem tym została spółka Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 
pl. Wiosny Ludów 2, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań 
finansowych pod nr 238.  

Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wybrana została do przeglądu 
półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za I półrocze 2010 roku oraz 
badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2010.  

Spółka zawarła umowę z ww. audytorem na okres przeprowadzenia wskazanych wyżej 
badań. Zgodnie z umową za wykonanie tych usług audytor otrzymał wynagrodzenie w 
wysokości 18.000,00 zł netto (przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego) oraz w 
wysokości 34.000,00 zł netto (badanie sprawozdania finansowego za 2010 rok).  

 

Zarząd Qumak-Sekom SA: 

 

 

Paweł Jaguś – Prezes Zarządu             .................................. 
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Jan Goliński – Wiceprezes Zarządu   ................................. 

 

 

Aleksander Plata – Wiceprezes Zarządu ................................. 

 

 

Andrzej Swolkień – Wiceprezes Zarządu ................................. 

 

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2012 roku 

 


