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Sprawozdanie  

z działalności Qumak-Sekom SA  
w 2008 roku 

 
 
1. 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 
Oddział w Bielsku Białej  przy ul. 11 Listopada 60/62 
 
Skład Zarządu Spółki na dzień 31 grudnia 2008 roku: 
 
Paweł Jaguś              -Prezes Zarządu 
Aleksander Plata                          -Wiceprezes Zarządu 
Andrzej Swolkień                    -Wiceprezes Zarządu 
Jan Goliński                                 -Wiceprezes Zarządu 
 
Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2008 roku: 
 
Rafał Twarowski        - Przewodniczący Rady Nadzorczej 
Maciej Matusiak        - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej 
Andrzej Nehrebecki  - Członek Rady Nadzorczej 
Bogdan Pilch   - Członek Rady Nadzorczej 
Wojciech Rostworowski - Członek Rady Nadzorczej 
 
W dniu 25 marca 2008 roku wpłynęło do spółki pismo informujące o rezygnacji Pana 
Krzysztofa Zielińskiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Qumak-
Sekom SA Z uwagi na powyższe, Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 24.07.2008 
roku podjęło uchwałę w przedmiocie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej, 
ustalając że Rada liczy 5 członków. 
 
2. Podstawowe wielkości ekonomiczno - finansowe  
 
a) Wyniki finansowe 
W 2008 roku Qumak-Sekom SA odnotowała przychody z działalności podstawowej w 
wysokości 253.741 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego 
wzrost przychodów wyniósł 21%. Sprzedaż produktów stanowiła w 2008 roku 74% 
sprzedaży ogółem. Przyrost tej grupy sprzedaży wyniósł 28%. Pozostałe 26% 
sprzedaży stanowi przychód ze sprzedaży towarów i materiałów, którego wzrost 
wyniósł 7%. 
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Tabela: Struktura sprzedaży Spółki w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku. ( w tys. zł ) 
WYSZCZEGÓLNIENIE  2008 2007 Dynamika 
 - przychody ze sprzedaży produktów 187.195 146.637 128%
 -przychody ze sprzedaży towarów i materiałów 66.546 62.211 107%
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY RAZEM 253.741 208.848 121%
 
Tabela: Struktura kosztów w 2008 roku w porównaniu do 2007 roku.( w tys. zł) 
WYSZCZEGÓLNIENIE 2008 2007 Dynamika
 Koszty wytworzenia sprzedanych produktów 150.130 123.920 121%
 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 50.505 47.730 106%
 Koszty sprzedaży 25.541 19.087 134%
 Koszty ogólnego zarządu 8.677 7.368 118%
KOSZTY  RAZEM 234.853 198.105 119%
 
Należy zwrócić uwagę na niższy przyrost kosztów wytworzenia produktów i wartość 
sprzedanych materiałów i towarów od przyrostu przychodów z tych tytułów. Znaczny 
wzrost kosztów sprzedaży i dosyć wysoki wzrost kosztów ogólnego zarządu wynikał 
ze wzrostu zatrudnienia i poziomu wynagrodzeń w drugiej połowie 2007 roku, a także 
ze wzrostu wynajmowanej powierzchni biurowej i zmiany siedziby w 2008 roku. 
 
Pozostałe Przychody Operacyjne spółki w 2008 roku dotyczyły:  
zysku na sprzedaży składników majątku trwałego                                      107 tys. zł 
innych przychodów operacyjnych                                                             1.501 tys. zł 
(rozwiązanie rezerw, refaktury kosztów, zwrot kosztów sądowych  itp.) 
Razem Pozostałe Przychody Operacyjne                                                  1.608 tys. zł 
 
Pozostałe Koszty Operacyjne dotyczyły :   
aktualizacji wartości aktywów niefinansowych                                             442 tys. zł 
(rezerwy na trudne należności) 
innych kosztów operacyjnych   
(rezerwy premiowe, koszty refakturowane)                                              2.732 tys. zł 
Razem Pozostałe Koszty Operacyjne                                                       3.174 tys. zł 
 
Zysk z  działalności operacyjnej wyniósł:                                                 17.322 tys. zł       
  
Przychody Finansowe obejmowały: 
odsetki od odbiorców i od lokat                                                                    862 tys. zł 
inne przychody finansowe                                                                            141 tys. zł 
Razem Przychody Finansowe                                                                   1.003 tys. zł 
 
Koszty Finansowe dotyczyły: 
odsetek od kredytów i pożyczek                                                                   41 tys. zł 
pozostałe                                                                                                     643 tys. zł 
Razem Koszty Finansowe                                                                           684 tys. zł 
 
Zyski nadzwyczajne                                                                                          0 zł 
Straty nadzwyczajne                                                                                         0 zł 
 
Podatek dochodowy oraz odroczony podatek dochodowy                         3.519 tys. zł 
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Zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości, a także zasadami ostrożnej wyceny 
Zarząd Spółki utworzył w 2008 roku w ciężar kosztów rezerwy na trudno ściągalne 
należności (433 tys. zł), na zobowiązania (16 tys. zł ), odprawy emerytalne (46 tyszł), 
serwis gwarancyjny (1.463 tys. zł), premie zarządu i pracowników za 2008 rok (1.965 
tys. zł), niewykorzystane urlopy (398 tys. zł) oraz badanie bilansu (31 tys. zł). 
Ponadto skorygowano aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego do kwoty 
1.336 tys. zł, oraz utworzono rezerwę na odroczony podatek dochodowy w 
wysokości 314 tys. zł. 
 

Działalność Spółki w  2008 roku zamknęła się zyskiem netto w wysokości 
14.122 tys. zł 

 
 
Wzrost sprzedaży, marży i wyniku netto został osiągnięty dzięki wysokim 
kwalifikacjom sił sprzedażnych i realizacyjnych spółki, wystarczającej ilości kapitału 
obrotowego przeznaczonego do realizacji zadań, a także stale doskonaloną 
organizacją pracy w spółce. Ważnym elementem wzrostu jest coraz lepsza pozycja 
Spółki tak na rynku technologii inteligentnego budynku jak i na rynku IT. 
 
Tabela:  Wskaźniki rentowności Qumak-Sekom SA  
  2008 2007
Rentowność sprzedaży (brutto) 20,93% 17,81%
Rentowność EBITDA 7,75% 5,70%
Rentowność zysku operacyjnego 6,83% 4,82%
Rentowność brutto 6,95% 5,02%
Rentowność netto 5,56% 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) 
- outsourcing usług IT 
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Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Qumak-Sekom SA w poszczególnych pionach biznesowych (w 
tys. zł) 

Rodzaje działalności 
2008 2007 

Wartość w 
tys. zł % Wartość w 

tys. zł % 

Ogółem przychody, w tym: 253.741 100% 208.848 100% 
   Integracja systemowa  100.050 39,43% 77.221 36,98% 
   Technologie Inteligentnego          

Budynku 128.284 50,56% 118.736 56,85% 

   Aplikacje Biznesowe 11.747 4,63% 12.101 5,79% 
   Outsourcing usług IT 12.231 4,82% 0 0 
   Pozostałe przychody 1.429 0,56% 790 0,38% 

 
 
Tabela: Realizacja wyniku z działalności operacyjnej z uwzględnieniem pionów biznesowych (w tys.zł ) 

 
2008 2007 

Wartość w 
tys.zł % Wartość w 

tys.zł % 

Pion Integracji Systemowej  8.203 30,42% 5.840 31,41%
Pion Technologii Inteligentnego 
Budynku 14.209 52,69% 7.421 39,92%

Pion Aplikacji Biznesowych 4.524 16,78% 5.102 27,44%
Outsourcing usług IT -148 -0,55%  
Pozostałe przychody 177 0,66% 228 1,23%
Razem 26 965 100% 18.591 100%
Koszty ogólnego zarządu -8.677 -7.368 
Rozwiązane rezerwy i odpisy  
(pozostałe przychody operacyjne) 1.494 242 

Utworzone rezerwy i odpisy  
(pozostałe koszty operacyjne ) -2.460 -1.384 

Zysk operacyjny 17.322 10.081 
 
Ponownie głównym źródłem przychodów i zysków stały się przychody z tytułu 
działalności w zakresie Technologii Inteligentnego Budynku ( 50,56% udziału w 
obrocie i 52,69% udziału w zyskach pionów . Bardzo dobre wyniki - lepsze niż w roku 
ubiegłym, osiągnięto  z tytułu sprzedaży w zakresie rozwiązań Integracji Systemowej. 
Trzecią pozycję w przychodach firmy zajmuje sprzedaż usług i oprogramowania w 
zakresie aplikacji biznesowych, która to  linia charakteryzuje się natomiast najwyższą 
marżą na sprzedaży.  
Outsourcing usług IT zakończył rok niewielką stratą wynikająca głównie z kosztów 
okresu przygotowawczego i stopniowego wzrostu sprzedaży. 
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Tabela: Wartość i struktura sprzedaży Qumak-Sekom SA wg grup produktów (w tys. zł) 

Grupa produktów 
2008 2007  

Wartość w 
tys.zł % Wartość w 

tys.zł % 

Integracja systemowa ogółem 100.050 39,43% 77 221 36,98% 
1.Systemy bezpieczeństwa 14.500 5,71% 12 121 5,81% 
2.Sieci 13.000 5,12% 15 680 7,51% 
3.Sprzęt komputerowy 31.150 12,27% 28.500 13,63% 
4.Serwery + storage 35.000 13,79% 16.000 7,65% 
5.Systemy multimedialne 4.750 1,87% 3 200 1,53% 
6.Serwis 1 650 0,65% 1 770 0,85% 
Aplikacje biznesowe ogółem 11.747 4,63% 12 101 5,79% 
1.Systemy ERP 1 839 0,72% 1 601 0,77% 
2.Systemy CRM 992 0,39% 1 680 0,80% 
3.Systemy contact center 8 916 3,51% 8 820 4,22% 
Technologie inteligentnego Budynku 128.284 50,56% 118 736 56,85% 
Outsourcing usług IT 12.231 4,82% 0 0 
Pozostałe przychody 1.429 0,56% 790 0,38% 
RAZEM 253.741 100% 208 848 100% 

 
 
c) Zmiany w wielkości i rodzaju kapitałów własnych 

Spółka, działając na mocy postanowień § 3a Statutu Spółki oraz postanowień Uchwał 
Nr 19, 20 i 21 WZ Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej 
Spółki Nr IV/27/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. i uchwał Zarządu z dnia 25 maja 2006 
r., 23 sierpnia 2006 r. i 3 czerwca 2008 r., w związku z zarejestrowaniem przez sąd 
warunkowego podwyższenia kapitału postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2006 r., i w 
związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki 
opisanego w Prospekcie Emisyjnym Akcji Qumak-Sekom SA, przeprowadziła emisję 
250.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K550001 do 
K800000 w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 1,00 zł.  

Emisja została  dokonywana na podstawie Memorandum Informacyjnego zgodnie z 
art. 7 ust. 4 pkt. 7 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Akcje serii K emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu 
Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Spółki nr 19 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego 
dla kadry menedżerskiej Spółki. 

Datę otwarcia subskrypcji ustalono na 29 września 2008 roku a datę zamknięcia na 7 
października 2008 roku.  

W związku z emisją, po zamknięciu subskrypcji nastąpiło podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, o łączną 
wartość nominalną  250.000 zł, do kwoty 10.375.082,00 zł co zostało zarejestrowane 



Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku                                 
 

 6

przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 31 października 2008 roku. 

d) Zobowiązania warunkowe 
W 2008 roku Qumak-Sekom SA nie posiadała zobowiązań warunkowych za 
wyjątkiem gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych wymienionych w punkcie  14 
niniejszego sprawozdania .  
 
e) Inwestycje spółki 
W 2008 roku Spółka nie prowadziła żadnych działań inwestycyjnych poza wydatkami 
na środki trwałe. 
 
f) Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne 
Wydatki inwestycyjne w prezentowanym okresie związane były z wymianą systemu 
telefonii, odnowieniem i wymianą infrastruktury IT, oraz zwiększeniem floty 
samochodowej. Pozostałe wydatki ograniczyły się wyłącznie do odtwarzania 
zużytych środków trwałych. 
 
Tabela: Zestawienie ogółu wydatków inwestycyjnych prezentuje poniższa tabela 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2008 2007 
 Urządzenia techniczne 1.642 529
 Środki transportu 1.638 2.310
       w tym : leasing 0 0
 Inne środki trwałe 1.218 93
 Wartości niematerialne i prawne 83 19
RAZEM: 4.581 2.951

 
g) Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju 
W 2008 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 2008 roku innych aktywów finansowych. 
 
Spółka nie nabywała i nie posiada akcji własnych. 
 
i) instrumenty finansowe 
Spółka nie stosuje instrumentów finansowych w zakresie ograniczania ryzyka zmiany 
cen lub ryzyka kredytowego. Nie ma też przyjętych jednolitych metod zarządzania 
ryzykiem finansowym. 
 
j). Zatrudnienie i produktywność 
Zatrudnienie w Qumak-Sekom SA na koniec 2008 roku wyniosło 360 osób, z tego 
140 osób zatrudnionych w outsourcingu. 
Pomijając zatrudnienie w outsourcingu:  
Koszty wynagrodzeń na jedną osobę wyniosły średnio miesięcznie:               7.295 zł 
Przeciętna sprzedaż na jednego zatrudnionego wyniosła:                        1.153.358 zł 
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k) Ważniejsze zdarzenia po dacie bilansowej 
Po dacie bilansowej nie wystąpiły żadne zdarzenia które nie zostałyby ujęte w 
raporcie finansowym. 
 
3.Opis podstawowych ryzyk i zagrożeń 
 
Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników Spółki. 
W związku z otwarciem rynków pracy w Europie zachodniej oraz popytem na 
specjalistów branży teleinformatycznej ze strony działających w Polsce firm istnieje 
ryzyko odpływu wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Brak pracowników 
posiadających specjalistyczne uprawnienia mógłby doprowadzić do utraty niektórych 
certyfikatów i uprawnień, którymi legitymuje się Spółka oraz do pogorszenia poziomu 
świadczonych przez Spółkę usług. Chcąc ograniczać ryzyko utraty kluczowych 
pracowników, Spółka stosuje szereg rozwiązań motywacyjnych, tak motywacji o 
charakterze finansowym jak i możliwości podnoszenia kwalifikacji przez udział w 
specjalistycznych szkoleniach dotyczących najnowszych technologii 
informatycznych. Dzięki takiemu podejściu, Spółka nie odnotuje  odpływu 
niezbędnych specjalistów. 
 
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. Pewien zakres oferty 
Spółki zbudowany jest jednak w oparciu o produkty unikalne. Konieczność 
zastosowania produktów konkretnego producenta może być niekiedy wynikiem 
specyficznych wymagań klienta. Zaprzestanie współpracy partnerskiej z wybranymi 
firmami mogłoby oznaczać utratę niektórych, z pozyskiwanych przez Spółkę, 
kontraktów. 
 
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. 
 
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 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. 
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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 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. 
 
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. 
 
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 
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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 narzędzia dostępne na rynku finansowym, aby 
neutralizować wpływ zmian kursów walutowych na swoje wyniki finansowe. 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. 
 
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. 
 
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną 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. 
 
4. 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. 
 
 
 
 
 



Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku                                 
 

 10

5. Postępowania toczące się przed sądem, organem arbitrażowym  lub 
organem administracji państwowej w zakresie zobowiązań lub należności 
emitenta. 
 
Na dzień prezentacji sprawozdania nie toczy się żadne postępowanie którego 
wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych Qumak-Sekom SA 

W dniu 17 września 2008 r. Spółka otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie 
odpis pozwu w sprawie: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeciwko Qumak-Sekom 
SA Pozew dotyczył ustalenia nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z umowy 
o zamówienie publiczne nr TZ/370/09/07 zawartej dnia 18 marca 2008 r.   

Przedmiotem wyżej wspomnianej Umowy była dostawa, instalacja i uruchomienie 44 
zestawów sprzętu komputerowego (m.in. serwery aplikacyjno-bazodanowe, systemy 
pamięci masowej i oprogramowanie systemowo-narzędziowe) dla jednostek 
organizacyjnych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Wartość przedmiotu sporu wynosiła  24.107.080,00 zł co stanowi kwotę 
przekraczającą 10% kapitałów własnych Spółki. 

Decyzją Sądu z dnia 30 grudnia 2008 r. oddalono powództwo w ww. sprawie 
uzasadniając to brakiem interesu prawnego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
zasądzono zwrot kosztów postępowania na rzecz Qumak-Sekom SA 

6. Opis prowadzonej działalności operacyjnej i produkty oferowane przez 
Spółkę 
 
Spółka działa w oparciu o bezpieczny model biznesowy oparty na zdywersyfikowanej 
strukturze przychodów, realizowanych przez trzy linie biznesowe: technologie 
inteligentnego budynku, integrację systemową i aplikacje biznesowe. W każdym z 
tych obszarów Spółka oferuje kompleksowe usługi, poczynając od konsultingu i 
doradczych, poprzez projektowanie, dostarczanie i wdrażanie rozwiązań, a kończąc 
na  wsparciu technicznym i serwisowym oraz rozbudowie rozwiązań w miarę 
zmieniających się potrzeb klienta. Strategia firmy polega na tworzeniu dedykowanych 
rozwiązań, w odniesieniu do konkretnych potrzeb nabywcy, w oparciu o integrację 
produktów uznanych, światowych dostawców. 
 
Technologie Inteligentnego Budynku są najbardziej dynamicznie rozwijającą się w 
ostatnich latach linią biznesową  Qumak-Sekom SA. Pion Technologii Inteligentnego 
Budynku oferuje usługi w zakresie szeroko pojętej automatyki budynków, czyli 
systemów odpowiadających za bezpieczeństwo budynku, komfort użytkowania i 
eksploatację systemów telekomunikacyjnych oraz sieci komputerowych. W ostatnim 
okresie oferta poszerzona została o kompleksowe usługi w zakresie instalacji 
elektroenergetycznych. Umocniło to pozycję spółki na rynku, jako partnera 
generalnych wykonawców biurowców, centrów handlowych czy hoteli.  
Spółka posiada unikatowe na rynku krajowym kompetencje techniczne w zakresie 
projektowania i budowy centrów przetwarzania danych – specjalistycznych obiektów 
mających za zadanie ochronę systemów IT  i danych przetwarzanych w 



Sprawozdanie z działalności Qumak-Sekom SA w 2008 roku                                 
 

 11

przedsiębiorstwach. Dzięki tym kompetencjom spółka funkcjonuje na rynku jako 
doświadczony generalny wykonawca takich inwestycji.  
W ramach rozwoju oferty usług w zakresie technologii budynkowych spółka 
zbudowała kompetencje także w zakresie instalacji elektroenergetycznych. W ten 
sposób posiada unikalną ofertę, będąc wykonawcą kompleksowych projektów w 
zakresie elektroenergetyki i teletechniki w nowoczesnych obiektach o różnorodnym 
przeznaczeniu. 
 
Integracja systemowa, to kolejna linia biznesowa będąca tym razem domeną Pionu 
Integracji Systemowej, polega na łączeniu, często według autorskiej koncepcji, 
różnych systemów i różnego typu sprzętu komputerowego w spójny, całościowy 
system informatyczny, spełniający konkretne (biznesowe) wymagania klienta. 
Integracja połączona z serwisem oraz specjalistyczne usługi w zakresie 
bezpieczeństwa systemów informatycznych (audyty, projektowanie polityki 
bezpieczeństwa) stanowią główny produkt oferowany przez Spółkę w omawianej linii 
biznesowej, którą realizuje Pion Integracji Systemowej.  
Rozwiązania informatyczne związane z bezpieczeństwem IT są jednym z najbardziej 
perspektywicznych segmentów integracji systemowej na polskim rynku. Ich rola jest 
szczególnie istotna w kontekście zagrożeń zarówno natury „hakerskiej", jak i 
związanych z ochroną przed zniszczeniem lub kradzieżą informacji. Spółka kładzie 
szczególny nacisk na rozwój tego obszaru biznesowego, zarówno pod kątem 
zapewnienia bezpieczeństwa systemom informatycznym klientów, jak i dokonywania 
działań audytorskich dotyczących już istniejących sieci informatycznych. W ciągu 
ostatnich kilku lat Spółka umocniła swoją pozycję w obszarze doradztwa i 
implementacji rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa IT i należy do liderów tego 
rynku w Polsce. 
Nieodłącznym elementem realizacji przez Spółkę projektów z zakresu integracji 
systemowej jest dostarczanie nabywcom sprzętu IT. Jego sprzedaż w zdecydowanej 
większości przypadków jest połączona z usługą integracyjną, w ramach tworzenia 
rozwiązań informatycznych, a także z usługami konfiguracji i serwisu. Rośnie rola 
długoterminowych kontraktów serwisowych zawieranych w momencie sprzedaży 
sprzętu, co umożliwia stała współpracę z klientami i możliwość śledzenia na bieżąco 
nowych potrzeb i tym samym budowania szans na kolejne kontrakty. 
Qumak-Sekom SA działa również w obszarze rozwiązań komunikacji multimedialnej, 
w tym w szczególności w zakresie wideokonferencji. Usługi w tej dziedzinie obejmują 
zarówno instalacje i konfiguracje sprzętu wideokonferencyjnego, w tym mostków do 
połączeń wielopunktowych, jak również wyposażanie sal wideokonferencyjnych, 
realizację transmisji obrazu i dźwięku poprzez Internet lub sieć korporacyjną. 
Ponadto Spółka świadczy usługi wynajmu sprzętu i obsługi sesji 
wideokonferencyjnych. Istotny element oferty tego pionu stanowią też usługi w 
zakresie realizacji kompleksowych rozwiązań w zakresie projektowania i realizacji 
sieci informatycznych. Coraz większe znaczenie ma też oferta w zakresie rozwiązań 
unifikujących wszelkie media komunikacyjne – tzw. „Unified Communications”. 
 
 
Projekty z zakresu wdrożeń i integracji Aplikacji Biznesowych trzecia ze  
strategicznych linii biznesowych Qumak-Sekom SA. Jest ona realizowana przez Pion 
Aplikacji Biznesowych. Polega na wdrażaniu i łączeniu różnych systemów 
informatycznych wspomagających zarządzanie i działalność biznesową klienta, tak 
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aby zapewnić skuteczną wymianę informacji pomiędzy nimi. Działalność integracyjna 
obejmuje również projektowanie i dostarczanie własnych aplikacji biznesowych, 
realizujących określone potrzeby poszczególnych klientów i będące zwykle 
rozszerzeniem funkcjonalności gotowych systemów. Wszystkie wdrażane systemy 
podlegają opiece serwisowej oraz są rozwijane zgodnie z wymaganiami klienta. 
Spółka zapewnia również wsparcie techniczne i serwisowe w zakresie bieżącej 
eksploatacji oferowanych systemów.  
Oferta Qumak-Sekom SA w obszarze integracji aplikacji biznesowych koncentruje się 
od lat na trzech obszarach: 

 
• Systemy CC (Contact Center) – aplikacje, służące do efektywnej realizacji 

wymiany informacji pomiędzy firmą a jej klientami, z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych kanałów komunikacji. 

• Dedykowane systemy ERP (Enterprise Resource Planning) - zintegrowane 
rozwiązania informatyczne wspomagające planowanie i kontrolę wszystkich 
istotnych zasobów firmy oraz zarządzanie głównymi procesami biznesowymi 
(logistyka, produkcja, sprzedaż, finanse i księgowość itd.), operujące na 
jednej, wspólnej dla całej firmy bazie danych. Spółka specjalizuje się w 
rozwiązaniach dedykowanych dla rozproszonych sieci handlowych i 
dystrybucyjnych i ma w tym zakresie unikalną na polskim rynku ofertę. 

• Systemy CRM (Customer Relationship Management) – aplikacje, pozwalające 
na optymalizację zarządzania relacjami z klientami firmy, wspomagające 
procesy obsługi klienta oraz dostarczające pełnej informacji o klientach. 

 
Śledząc tendencje światowego rynku, a w szczególności potrzeby polskich firm, 
spółka poszerza konsekwentnie ofertę tego pionu. I tak w ostatnich latach w ofercie 
aplikacji biznesowych pojawiły się rozwiązania z następujących obszarów: 

• Business Process Management (BPM). Jest to cała grupa aplikacji, których 
wdrożenie służyć ma usprawnieniu przepływu informacji, skuteczne 
zarządzanie wiedzą i organizacyjne usprawnienie procesów biznesowych. 

• IT Service Management (ITSM). To systemy służące do zarządzania 
infrastrukturą informatycną, jej rozwojem i obsługą jej użytkowników  

• Enterprise Assets Management (EAM) – rozbudowane systemy korporacyjne, 
służące do zarządzania wszelkimi zasobami materialnymi organizacji, bardzo 
przydatne szczególnie w dużych firmach. Właściwe ich zastosowanie pozwala 
na unifikację procesów i przynosi naprawdę poważne korzyści finansowe. 

• Business Intelligence (BI) – niezależny od wykorzystywanych systemów, 
zestaw aplikacji do analizy danych, prognozowania etc. Coraz więcej firm nie 
poprzestaje na standardowych narzędziach raportowych i analitycznych, 
dostępnych w każdej poważnej aplikacji biznesowej. Potrzebują bowiem 
łączenia danych pochodzących z różnych systemów, wymagających 
wielowymiarowych analiz i możliwych jedynie przy pomocy zaawansowanych 
systemów BI. 

Dzięki tak skonstruowanej ofercie spółka może zapewnić pełną integrację aplikacji w 
firmie klienta, łącząc specjalistyczne systemy informatyczne z aplikacjami biurowymi i 
gwarantując sprawny obieg informacji i dokumentów oraz dostępność właściwych i 
aktualnych informacji i dokumentów na dowolnym szczeblu zarządzania. 
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Niezależnie od tych głównych obszarów oferty, Spółka rozwinęła w 2008 roku 
działalność w zakresie outsourcingu usług informatycznych. Powstał nowy 
perspektywiczny dział, który świadczy usługi przy realizacji dużych projektów 
informatycznych w korporacjach, ze szczególnym uwzględnieniem sektora 
telekomunikacyjnego. Decyzja o rozwinięciu działalności w zakresie outsourcingu 
została podjęta w oparciu o przewidywany przez analityków rynku wzrost 
zapotrzebowania na tego typu usługi. 
 
 
Produkty oferowane przez Qumak-Sekom SA 
 
Technologie Inteligentnego Budynku 
Systemy, odpowiadające za bezpieczeństwo budynku: wykrywanie i sygnalizacja 
pożaru, oddymianie, gaszenie gazem, wykrywanie tlenku węgla, dźwiękowe systemy 
ostrzegawcze, telewizja dozorowa, kontrola dostępu, sygnalizacja włamania i 
napadu, sterowanie windami na wypadek pożaru, systemy przywoławcze. 
Systemy odpowiadające za komfort i prawidłową eksploatację budynku: 
automatyczna wentylacja i klimatyzacja, monitorowanie i analiza dostarczanych 
mediów, sterowanie oświetleniem, telewizja kablowa, nagłośnienie, systemy 
zarządzania parkingiem, rejestracja czasu pracy, systemy teleinformatyczne, 
systemy telekomunikacyjne, sieci komputerowe. 
Systemy BMS (Building Management Systems) –- zintegrowany system zarządzania 
budynkiem jest rozwiązaniem, którego funkcja polega na zbieraniu informacji i 
wymianie danych pomiędzy wszystkimi typami systemów zainstalowanych w 
budynku oraz badaniu zależności pomiędzy nimi. Koncepcja zarządzania budynkiem 
zakłada wspóldziałanie dwóch grup systemów - odpowiedzialnych za 
bezpieczeństwo oraz za komfort i właściwą eksploatację. 
W ostatnim okresie, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Pion Technologii 
Inteligentnego Budynku rozbudował kompetencje w zakresie realizacji projektów 
elektroenergetycznych. Kompleksowe instalacje budynkowe w zakresie 
elektroenergetyki i teletechniki to dodatkowy atut firmy na rynku technologii 
budynkowych. Dzięki takiemu rozszerzeniu oferty istotnie wzrosła średnia wartość 
kontraktu w projektach inwestycyjnych, a spółka umocniła swoja pozycję rynkową. 
Generalne wykonawstwo obiektów typu Data Center – to naturalna konsekwencja 
zdobytego doświadczenia oraz potrzeb rynku. Spółka realizuje takie projekty pod 
klucz – od uzyskania wymaganych pozwoleń po zezwolenie na użytkowanie i jest w 
tym zakresie niekwestionowanym liderem polskiego rynku. 
 
Qumak-Sekom oferuje w powyższym zakresie rozwiązania najbardziej uznanych 
producentów, między innymi: Delta Controls, TAC, Schrack Seconet, ESSER, Ultrak, 
Bosch, Legrand, Krone, Reichle&DeMassari, Molex Premise Networks, Schneider 
Electric, Moeller, Siemens, Zucchini, Delta Power, Eaton, Chloride, Emerson Network 
Power. 
 
Integracja Systemowa 
Bezpieczeństwo informacji 

Systemy ochrony sieci i komunikacji – projektowanie, budowanie oraz utrzymywanie 
kompletnych rozwiązań zapewniających ochronę sieci korporacyjnych, kluczowych 
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zasobów informatycznych oraz bezpieczeństwo komunikacji, zarówno dla połączeń 
stałych, jak i dla użytkowników mobilnych. Do budowy systemów ochrony sieci i 
komunikacji stosowane są takie komponenty, jak: firewalle, sensory i sondy IDS/IPS, 
koncentratory i bramki VPN (IPSec i SSL) oraz rozwiązania silnego uwierzytelniania 
użytkowników lub urządzeń. 

Systemy kontroli treści – projektowanie oraz implementacja rozwiązań 
zapewniających kontrolę komunikacji i aktywności użytkowników, w obrębie systemu 
informatycznego Klienta oraz na styku ze światem zewnętrznym, pod kątem 
obecności wirusów, złośliwego i szkodliwego oprogramowania oraz niedozwolonej 
treści. Elementami funkcjonalnymi współtworzącymi systemy kontroli treści są 
najczęściej: system antywirusowy, system antySpyware, system antyAdware, system 
przeciwdziałający rozprzestrzenianiu się wiadomości typu SPAM, system filtracji 
wiadomości pocztowych, system filtracji adresów URL. 

Systemy kopii zapasowych i archiwizacji danych – projektowanie oraz budowa 
systemów obsługujących proces wykonywania, zarządzania i odtwarzania kopii 
zapasowych oraz archiwalnych dla kluczowych elementów systemu informatycznego. 
Komponentami stosowanymi do budowy takich systemów są macierze dyskowe oraz 
napędy taśmowe (biblioteki), dedykowane wysokowydajne sieci oraz 
oprogramowanie do zarządzania kopiami zapasowymi lub archiwalnymi. 

System SIEM (Security Information and Event Management) – projektowanie, 
wdrażanie oraz usługi konsultingowe w zakresie rozwiązań służących do 
analizowania w czasie rzeczywistym zdarzeń pochodzących z sieci, aplikacji oraz 
systemów bezpieczeństwa w celu efektywnego i zautomatyzowanego zarządzania 
słabościami, ryzykami i zagrożeniami. 

Systemy zarządzania tożsamością (Identity Management) – projektowanie oraz 
wdrażanie rozwiązań zapewniających centralne zarządzanie kontami użytkowników 
w rozproszonych i zdywersyfikowanych systemach informatycznych. 

Usługi profesjonalne – usługi profesjonale w zakresie bezpieczeństwa IT, 
świadczone przez konsultantów posiadających międzynarodowe certyfikaty CISA 
oraz CISSP. Do najważniejszych usług należą: 

• Opracowywanie oraz wdrażanie polityk bezpieczeństwa zgodnych z 
ISO17799, 

• Audyty bezpieczeństwa aplikacji (m.in. e-banking), 

• Audyty bezpieczeństwa infrastruktury IT, 

• Audyty bezpieczeństwa danych osobowych. 
Najważniejsi partnerzy w zakresie rozwiązań bezpieczeństwa to firmy: Guardium 
RSA, Juniper czy Novell. 
 
Unified Communications 
Pion Integracji Systemowej Qumak-Sekom posiada unikalne doświadczenie w 
obszarze UC, ze względu na akwizycję pioniera technologii komunikacji 
multimedialnej na polskim rynku firmy Gandalf, która działalność rozpoczęła w latach 
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90-ych XX w. Dodatkowo, poprzez ciągły rozwój oferty produktowej oraz 
konsekwentne budowanie zespołu konsultantów i inżynierów technologii, możemy 
zaoferować Klientom praktycznie dowolne rozwiązania klasy UC realizujące m.in. 
następujące funkcjonalności: 

• Instant messaging – umożliwiające szybką wymianę komunikatów 
tekstowych w czasie rzeczywistym , 

• Presence (stan obecności i gotowości użytkownika do komunikacji) „dial-
tone’ dla UC – pozwala na wybranie  najlepszej metody komunikacji z 
użytkownikiem w zależności od jego położenia, zajętości oraz preferencji, 

• Telefonii tradycyjnej i VoIP – usługi głosowe realizowane przez klasyczne 
centrale PBX i/lub technologie konwergencji danych i głosu w sieciach IP, 

• Wspólnej platformy wiadomości (e-mail, poczta głosowa, wideopoczta) – 
ujednolicenie sposobu magazynowania, przekazywania i odczytywania 
wiadomości niezależnie od medium i źródła, 

• Audio i wideokonferencji – umożliwiające prowadzenie spotkań z wieloma 
uczestnikami bez konieczności przebywania w tej samej lokalizacji, 

• Webowej „kolaboracji” – wykonywanie zdalnych prezentacji oraz wspólnej 
pracy nad dokumentami lub współdzielenia aplikacji, 

• Mobilności – rozszerzające możliwości komunikacyjne na terminale 
mobilne, wspólne doświadczenie użytkownika niezależnie od typu 
terminala, jeden „numer telefoniczny” podążający za pracownikiem. 

Sieci LAN/WAN oraz narzędzia do zarządzania i monitoringu sieci – projektowanie, 
budowanie oraz utrzymywanie sieci lokalnych i rozległych, a także zapewnianie 
środowiska dla zarządzania elementami sieci i narzędzi wspomagających proces 
rozwiązywania problemów. 
Systemy multimedialne i wideokonferencyjne – projektowanie i implementacja 
rozwiązań z zakresu komunikacji biznesowej wykorzystującej jako nośnik informacji 
(głosu i przekazu wizyjnego) Internet i sieci korporacyjne. W ramach oferowanych 
przez Emitenta rozwiązań można wyróżnić: platformy zdalnej współpracy – wirtualne 
biuro, systemy Voice and Video over IP, systemy video-call-center, video streaming 
w Internecie, sieciach korporacyjnych oraz mobilnych, systemy transmisji treści 
multimedialnych w sieciach teleinformatycznych. 

Aplikacje Biznesowe 
Contact Center - Qumak-Sekom SA specjalizuje się we wdrażaniu zaawansowanych 
i kompleksowych rozwiązań dla Contact Center. Spółka bazuje na produktach 
światowych liderów w tym obszarze, które wykorzystuje do budowy profesjonalnych, 
kompleksowych rozwiązań wspomagających działanie Contact Center o średniej i 
dużej wielkości, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Warszawski 
integrator jest strategicznym partnerem firmy Genesys Telecommunications 
Laboratories - globalnego lidera tej branży. Spółka tworzy również dedykowane 
oprogramowanie (Aplikacje Agenta, aplikacje IVR), zintegrowane z innymi 
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rozwiązaniami składowymi Contact Center w celu uelastycznienia swojej oferty. 
Wdraża także produkty i świadczy usługi z zakresu implementacji systemów 
zarządzania jakością kontaktów z klientami. Produkty oferowane w tym zakresie: 

• Systemy CRM komunikacyjne  - produkty firmy Genesys Telecommunications 
Laboratories  

• Systemy IVR - produkty firm Genesys Telecommunications Laboratories, IBM 
(WebSphere Voice     Response) oraz Envox 

• Systemy rejestracji rozmów - Nice oraz ReDat 
 
Systemy ERP - Spółka posiada w swojej ofercie system Epicor Enterprise, który - 
dzięki dedykowanym rozszerzeniom wykonanym przez zespół ekspertów Qumak-
Sekom - stanowi unikalne na polskim rynku rozwiązanie przeznaczone dla firm, 
posiadających sieci salonów sprzedaży oraz dla firm dystrybucyjnych. Jest to 
wyjątkowa na rynku oferta branżowa, dedykowana dla firm dystrybucyjnych, 
pracujących w środowisku rozproszonym w trybie on-line i off-line (centrale i sieci 
handlowe firm, budujących mocne marki). Dodatkowo, system Epicor znajduje 
zastosowanie w przedsiębiorstwach o profilu serwisowym. 
Systemy CRM operacyjne - Spółka bazuje w tym obszarze na systemach: Epicor 
Clientele, Microsoft CRM oraz Epicor ITSM - dedykowanym, certyfikowanym pod 
kątem zgodności ze standardem ITIL - rozwiązaniem wspomagającym pracę działów 
IT w średnich i dużych firmach. Dodatkowym atutem Spółki - aktywnie obecnej na 
polskim rynku CRM od 1998 roku - w zakresie CRM są unikatowe doświadczenia jej 
specjalistów. 
Nowym elementem oferty są aplikacje BPM (Business Process Management) 
opierające się na nowoczesnych produktach firmy Microsoft, szczególnie Microsoft 
SharePoint. Systemy takie stanowią naturalne uzupełnienie oferty w zakresie 
aplikacji biznesowej. Ich zastosowanie wspomaga umożliwia sprawne zarządzanie 
organizacją informacji w firmie.  
Do nowej grupy produktów zaliczyć należy także system IBM Maximo, klasy EAM, 
służący do zarządzania wszelkimi materialnymi zasobami firmy, przydatny w bardzo 
wielu obszarach, takich jak zarządzanie środkami produkcji, gospodarką remontową, 
flotą transportową itp. System przeznaczony jest dla dużych firm. 
Najnowszą pozycją w ofercie Pionu Aplikacji Biznesowych są uniwersalne 
rozwiązania Business Intelligence, jednego z liderów tego rynku w świecie - firmy 
Targit. 
 
 
7. Rynki zbytu i zaopatrzenia oraz uzależnienie 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 finansowego. Ze względu na dużą liczbę 
odbiorców nie występuje uzależnienie od konkretnego odbiorcy. W 2008 roku tyko w 
przypadku jednego odbiorcy, Grupy Onet.pl SA sprzedaż przekroczyła 10% ogółu 
obrotów Spółki. SA20 największych odbiorców zrealizowało ogółem 66% obrotów ze 
sprzedaży towarów i usług. 
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 
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występuje uzależnienie od konkretnych dostawców. W 2008 roku żaden z dostawców 
nie  przekroczył progu 10% wartości dostaw. 20 największych dostawców 
zrealizowało w ciągu 2008 roku 53% wartości ogółu dostaw do Spółki. 
 
 
 
8. Znaczące umowy zawarte przez Qumak-Sekom SA w 2008 roku 
 
W 2008 roku Spółka zawarła niżej opisane umowy znaczące oraz inne umowy 
istotne dla jej działalności.  
 
Aneksy do umowy zawartej z Warbud SA dnia 12 marca 2007 roku  

Przedmiotem wyżej wspomnianej umowy było wykonanie instalacji elektrycznych i 
teletechnicznych na budowie Centralnego Ośrodka Obliczeniowego i Centrali ZUS 
mieszczącej się przy ul. Szamockiej (Elbląskiej 13) w Warszawie.  

Aneksem nr 1 datowanym na 21.12.2007 r. zmieniono zakres rzeczowy robót, co 
skutkowało zwiększeniem wartości umowy o kwotę 360.552,68 zł netto. Termin 
zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na 16 maja 2008 roku. 

Aneksem nr 2 datowanym na 6.05.2008 r. rozszerzono zakres rzeczowy robót, co 
skutkowało zwiększeniem wartości umowy o kwotę 1.650.189,53 zł netto. 
Jednocześnie uległ przesunięciu termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy do 
31 października 2008 roku. 

Aneksem nr 3 z dnia 21.10.2008 r. po raz kolejny rozszerzono zakres rzeczowy 
robót, co skutkowało zwiększeniem wartości umowy o kwotę 2.580.257,79 zł netto.  

Wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy z uwzględnieniem ww. Aneksów wynosi 
29.451.000,00 zł netto.  

Aneksy do umowy zawartej z SPS Construction Sp. z o.o. dnia 18 kwietnia 2007 
roku  

Przedmiotem wspomnianej wyżej umowy była kompleksowa realizacja instalacji 
elektrycznych silnoprądowych, instalacji niskoprądowych, instalacji automatyki 
sterowania HVAC i IBMS (systemu zarządzania budynkiem) dla Zespołu budynków 
biurowych - etap C - Harmony, przy ul. Chodkiewicza w Warszawie.  

Aneksem nr 2 datowanym na 16 stycznia 2008 roku rozszerzono zakres rzeczowo-
finansowy umowy poprzez wykonanie robót dodatkowych polegających na 
dostosowaniu instalacji elektrycznych pod potrzeby najemcy budynku - Banku 
Millennium, co skutkuje zwiększeniem wartości umowy o kwotę 3.992.884,94 zł netto 
z kwoty 22.477.838,86 zł netto (wartość umowy z uwzględnieniem Aneksu nr 1) do 
kwoty 26.470.723,80 zł netto. Jednocześnie termin zakończenia prac ustalono na 
23.01.2008 roku. 
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Aneksem nr 3 zmniejszono wartość umowy do kwoty 26.250.723,80 zł netto (wartość 
umowy z uwzględnieniem aneksów nr 1, 2 i 3). Termin zakończenia prac ustalono na 
30.06.2008 roku. 

 
 
Umowa zawarta z Polimex-Mostostal SA dnia 21 stycznia 2008 roku  

Qumak-Sekom SA działając w konsorcjum z Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o. 
zawarł umowę z Polimex-Mostostal SA, której przedmiotem jest wykonanie robót 
energetycznych, elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki; wykonanie 
dokumentacji wykonawczej i powykonawczej, a także przeprowadzenie 
odpowiednich szkoleń i regulacji podczas użytkowania wymienionych wcześniej 
instalacji na terenie budowy Kompleksu dydaktyczno-sportowego w Kleszczowie. 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustalono na 17.010.867,00 zł 
netto. 

Termin wykonania robót ustalono na 30.06.2009 roku. 
 
Umowa zawarta z Equator Real Sp. z o.o. dnia 21 stycznia 2008 roku  

Przedmiotem niniejszej umowy jest najem przez Emitenta powierzchni biurowej 
zlokalizowanej w Budynku Biurowym Equator I przy Jerozolimskich 94 (uprzednio 
oznaczonym numerem 128) w Warszawie.  

Łączna wartość świadczeń wynikających z niniejszej umowy, określona dla całego 
okresu jej obowiązywania, wynosi 2 070 199,45 euro netto (wartość wyliczona na 
moment zawarcia umowy). 

Na podstawie Aneksu nr 1 z dnia 20.08.2008 r., w związku ze zwiększeniem 
powierzchni najmu począwszy od 1 września 2008 r., zmienia się łączna wartość 
świadczeń wynikających z powyższej Umowy i wynosi dla całego okresu jej 
obowiązywania 2.159.622,91 euro netto (na moment zawarcia Aneksu).  
 
Okres obowiązywania umowy określono na 5 lat  i jeden tydzień, począwszy od 23 
czerwca 2008 roku.  
 
Umowa zawarta z Hochtief Polska Sp. z o.o. dnia 5 lutego 2008 roku wraz z 
Aneksem 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie instalacji teletechnicznych 
niskoprądowych na zadaniu inwestycyjnym pod nazwą Centrum Handlowe „Galeria 
Malta”  w Poznaniu.  

Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 
13.555.400, zł netto. Termin realizacji przedmiotu umowy określono na 15 
października 2008 roku.  
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Aneksem nr 1 rozszerzono zakres rzeczowo-finansowy umowy o wykonanie 
dodatkowych robót polegających na dostawie i montażu liczników elektrycznych i 
wody, co skutkuje zwiększeniem wartości umowy o kwotę 499.000,00 zł netto - do 
kwoty 14.054.400,00 zł netto.  

Umowa zawarta z SPS Construction Sp. z o.o. dnia 13 lutego 2008 roku wraz z 
Aneksem 

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie instalacji elektrycznych 
silnoprądowych, instalacji niskoprądowych, instalacji automatyki sterowania HVAC i 
IBMS dla Piętra Zarządu oraz szeregu prac związanych z dostosowaniem 
powierzchni do potrzeb najemcy wyszczególnionych w umowie (m.in. wykonanie 
instalacji elektrycznych dla niektórych powierzchni, zmian systemów bezpieczeństwa 
w pewnych strefach) dla Zespołu budynków biurowych Harmony zlokalizowanych 
przy ulicy Chodkiewicza w Warszawie. Niniejsza umowa jest kolejną umową 
związaną z realizacją zadania inwestycyjnego Zespół budynków biurowych – etap C 
– Harmony, zawartą z SPS Construction Sp. z o.o. 

Wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustalono na 
1.799.557,16 zł netto. Termin wykonania przedmiotu umowy określono na 26 lutego 
2008 roku.  

Aneksem nr 1 zmieniono wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy z 
kwoty 1.799.557,16 zł do kwoty 1.664.822,37 zł netto, a termin wykonania 
przedmiotu umowy zmieniono na 30 czerwca 2008 roku. 

 
Umowa zawarta pomiędzy Grupą Onet.pl SA a konsorcjum spółek Qumak-
Sekom SA i Warbud SA dnia 15 lutego 2008 roku wraz z Aneksem 

Qumak-Sekom SA (dalej jako „Emitent”) działając w roli lidera konsorcjum spółek 
Qumak-Sekom SA i Warbud SA (dalej jako „Konsorcjum”), zawarł w dniu 15 lutego 
2008 roku z Grupą Onet.pl SA umowę, której przedmiotem jest wykonanie w 
systemie generalnego wykonawstwa kompleksowych robót budowlano-
konstrukcyjnych oraz pełny zakres robót budowlano-instalacyjnych wraz z dostawą 
materiałów i urządzeń, uzyskaniem wszelkich uzgodnień i zezwoleń, których 
rezultatem jest wykonanie „pod klucz” serwerowni spółki Grupa Onet.pl SA w 
Krakowie i zagospodarowanie terenu wokół tego obiektu.  

Wynagrodzenie ryczałtowe należne Konsorcjum z tytułu realizacji prac objętych 
niniejszą umową określono na 64.014.791,82 zł netto. Dodatkowo Emitent otrzyma 
wynagrodzenie za usługi konserwacyjne i serwis gwarancyjny, świadczony przez 
okres 5 lat, w wysokości 4.471.092,85 zł netto.  

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na 26 listopada 2009 
roku.  

Aneksem nr 1 datowanym na 21.10.2008 r. zmieniono zakres prac (zlecono prace 
dodatkowe oraz dokonano wyłączeń  pierwotnie ustalonego zakresu prac), co 
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spowodowało wzrost wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę 298.812,13 zł do kwoty 
64.313.603,95 zł netto.  

 
Umowa zawarta ze Skarbem Państwa dnia 12 marca 2008 roku  

Qumak-Sekom SA działając w roli lidera konsorcjum spółek Qumak-Sekom SA i 
Asseco Systems SA, zawarł w dniu 12 marca 2008 roku ze Skarbem Państwa  
umowę, której przedmiotem jest rozbudowa infrastruktury technicznej Ministerstwa 
Finansów na rzecz „Elektronicznej Obsługi Budżetu Państwa” TREZOR w zakresie 
dostawy sprzętu, oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń oraz świadczenie 
usługi dedykowanej asysty technicznej, wraz z usługami towarzyszącymi dostawie.  

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy uwzględniające 
wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz wszystkie 
koszty, opłaty, podatki i ubezpieczenia w trakcie transportu, w tym wartość należnego 
cła oraz podatku VAT wynosi 6.888.583,60  zł. 

Termin wykonania przedmiotu umowy określono na trzy miesiące kalendarzowe od 
dnia zawarcia umowy (dostawa sprzętu, oprogramowania, przeprowadzenie szkoleń 
wraz z usługami towarzyszącymi dostawie) a świadczenie asysty technicznej będzie 
odbywać się w okresie 36 miesięcy kalendarzowych od daty odbioru. 

Umowa zawarta z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dnia 18 marca 2008 roku  

Przedmiotem niniejszej umowy była dostawa, instalacja i uruchomienie 44 zestawów 
sprzętu komputerowego (m.in. serwery aplikacyjno-bazodanowe, systemy pamięci 
masowej i oprogramowanie systemowo-narzędziowe) dla jednostek organizacyjnych 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.  

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 19.759.901,00 zł 
netto. 

Umowa będzie realizowana w dwóch transzach których terminy wykonania 
określono  na 8 tygodni od daty zawarcia umowy dla transzy pierwszej, a dla drugiej 
transzy 12 tygodni od daty podpisania protokołu odbioru transzy pierwszej. 

  
Aneks do umowy zawartej z Hochtief Polska Sp. z o.o. dnia 8 września 2006 
roku  

Przedmiotem umowy o której mowa powyżej, jest wykonanie przez Emitenta 
instalacji elektrycznych słaboprądowych, automatyki i BMS na zadaniu pt.: „Budowa 
budynku Biurowo-Hotelowo-Handlowego klasy „A” zwanego ANDERSIA TOWER w 
Poznaniu”.  

Aneksem nr 3 datowanym na 30.06.2008 r. ustalono ostateczne wynagrodzenie 
ryczałtowe na kwotę 6.650.000 zł netto (zmniejszenie wartości umowy o kwotę 
223.560,86 zł netto).  
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Pozostałe istotne warunki umowy nie ulegają zmianie.  
 
Umowa zawarta z Warbud SA dnia 29 sierpnia 2008 roku  

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

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 20.880.966,07 zł 
netto. 

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach a termin zakończenia prac w 
przypadku I etapu ustalono na 23.10.2009 r. a w przypadku etapu II na 23.05.2010 r. 

 
Umowa zawarta z SPS Construction Sp. z o.o. dnia 1 września 2008 roku  
 
Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych 
silnoprądowych, instalacji niskoprądowych, instalacji automatyki sterowania HVAC i 
IBMS dla zespołu budynków biurowych „Centrum Biurowe -etap C- faza II”, 
położonych przy ulicy Chodkiewicza. Niniejsza umowa jest kolejną umową związaną 
z zadaniem inwestycyjnym Zespół budynków biurowych – etap C – Harmony, 
dotyczącą kolejnej, II fazy realizacji tego projektu.  

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi 14.430.070,74 zł netto 
a termin zakończenia robót ustalono na 30.06.2009 roku. 

 
Umowa zawarta z Komendantem Głównym Straży Granicznej dnia 5 września 
2008 roku  

Spółka Qumak-Sekom SA działając w konsorcjum z WOLA INFO SA oraz Marwokat 
Sp. z o.o., zawarła umowę, której przedmiotem jest obsługa serwisowa Centralnego 
Węzła Teleinformatycznego Straży Granicznej (CWT) znajdującego się w Warszawie 
przy ulicy 17 Stycznia 23, między innymi w zakresie infrastruktury sieciowej, układu 
zasilania obiektu, klimatyzacji oraz wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, 
nagłośnienia i telewizji dozorowej, systemu BMS, sygnalizacji włamania i napadu 
oraz kontroli dostępu. 

Całkowita wartość ryczałtowa umowy wynosi 11.200.000,00 zł netto i składa się na 
nią wynagrodzenie za wykonanie jednorazowego przeglądu systemów budynku CWT 
oraz miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe za wykonywaną usługę w czasie trwania 
umowy. 

Umowa zawarta jest do dnia 6 lipca 2012 roku. 
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Qumak-Sekom SA w konsorcjum z wyżej wymienionymi podmiotami realizował 
wcześniej umowę na dostawę i uruchomienie Centralnego Węzła 
Teleinformatycznego Straży Granicznej zawartą dnia 3 września 2005 r., a także 
rozbudowę CWT na podstawie umowy z dnia 28 grudnia 2006 r. 

 
Aneksy do umowy zawartej z Budimex Dromex SA  dnia 15 września 2006 roku 

Przedmiotem niniejszej umowy było wykonanie przez Emitenta instalacji 
silnoprądowych i niskoprądowych na budowie Sądu Okręgowego w Katowicach przy 
ul. Francuskiej/Damrota.  

Zmiany objęte aneksami nr 2-6 zawartymi w 2008 r. rozszerzają zakres 
realizowanych prac, precyzują terminy wykonania poszczególnych robót 
dodatkowych oraz zwiększają wartość umowy z kwoty 5.128.000,00 zł do kwoty 
5.249.377,31 zł. 

Umowa zawarta z Komendantem Głównym Policji dnia 24 października 2008 
roku  

Przedmiotem niniejszej umowy jest kompleksowe wykonanie przez Qumak-
Sekom SA przebudowy budynku Komendy Głównej Policji w Warszawie wraz z 
infrastrukturą techniczną, począwszy od opracowania koncepcji programowo-
przestrzennej poprzez wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót 
budowlanych i instalacyjnych wraz z uruchomieniem i montażem pierwszego 
wyposażenia inwestycji. 

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosi nie więcej niż 
49.934.600 zł brutto i składa się na nie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 
1.220.000,00 zł brutto oraz wynagrodzenie kosztorysowe w kwocie nie większej niż 
48.714.600,00 zł brutto, ustalone na podstawie kosztorysów powstających w trakcie 
realizacji umowy, w oparciu o sporządzone opracowania. 

Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na 365 dni kalendarzowych licząc od 
daty podpisania umowy. 

Umowa zawarta z Emerson Network Power Sp. z o.o. dnia 27 listopada 2008 
roku  

Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie przez Emerson Network Power Sp. z 
o.o. systemu klimatyzacji precyzyjnej tradycyjnej oraz High Density wraz z wszystkimi 
pracami głównymi i pomocniczymi wymaganymi do kompletnego wykonania 
przedmiotu umowy. 

Prace mają być realizowane w ramach wykonywania umowy zawartej  z Grupą 
Onet.pl SA przez Konsorcjum w skład którego wchodzi Emitent oraz Warbud SA, 
datowanej na 15 lutego 2008 roku, a której przedmiotem jest wykonanie w systemie 
generalnego wykonawstwa kompleksowych robót budowlano-konstrukcyjnych oraz 
pełny zakres robót budowlano-instalacyjnych wraz z dostawą materiałów i urządzeń, 
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uzyskaniem wszelkich uzgodnień i zezwoleń, których rezultatem jest wykonanie „pod 
klucz” serwerowni spółki Grupa Onet.pl SA w Krakowie i zagospodarowanie terenu 
wokół tego obiektu o wartości  64.014.791,82 zł netto.  

Na wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania umowy składa się 7.592.579,69 zł 
netto za realizację kolejnych etapów umowy oraz 1.046.812,50 zł netto za usługi 
konserwacyjne i serwisu gwarancyjnego świadczone przez okres 5 lat. 

Umowa zawarta z Budimex Dromex SA dnia 12 grudnia 2008 roku  

Przedmiotem niniejszej umowy jest  kompleksowa dostawa, montaż i rozruch 
urządzeń instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz automatyki w ramach 
inwestycji pt. „Rozbudowa i przebudowa budynków biurowych Radwar SA przy ul. 
Poligonowej 3 w Warszawie”. 

Ryczałtowe wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy ustalono na 
6.774.303,00 zł netto. 

Termin zakończenia robót będących przedmiotem umowy ustalono na 31.08.2009 r. 

Wybór biegłego rewidenta 

W dniu 7 maja 2008 roku Rada Nadzorcza – organ uprawniony na podstawie statutu 
Spółki - na mocy uchwały nr V/08/08 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych Spółki. 

Podmiotem tym została spółka PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Alei 3 Maja 9, wpisana na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2696.  

W dniu 6.06.2008 roku Spółka zawarła z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych 
Rewidentów Sp. z o.o. umowę o przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego 
sporządzonego za okres 01.01.2008 – 30.06.2008 roku, oraz o przeprowadzenie 
badania sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2008 – 
31.12.2008 roku 
 
Umowy ubezpieczenia 
 

1. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.  
Umowa ubezpieczenia zawarta z Generali T.U.SA obejmująca ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania mienia oraz prowadzenia 
działalności z włączeniem OC za produkt. Zakres ochrony jest rozszerzony o 
szkody rzeczowe powstałe w środkach transportu należących do osób trzecich 
podczas ich załadunku lub rozładunku. Okres ubezpieczenia to 13.06.2008 r. 
– 13.06.2009 r. 

2. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Umowa ubezpieczenia zawarta z 
Commercial Union Polska – Towarzystwem Ubezpieczeń Ogólnych SA. Polisa 
obejmuje ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu 
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elektronicznego oraz ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym. Okres 
ubezpieczenia 10.12.2008r. -9.12.2009r. 

3. Ubezpieczenie OC zawodowe projektanta – Umowa zawarta z PZU SA na 
okres 20.06.2008r. – 19.06.2009 r. w zakresie projektowania rozwiązań 
będących przedmiotem działalności Spółki.  

 
Ponadto, Spółka zawiera umowy ubezpieczeń komunikacyjnych OC, AC i NW dla 
floty pojazdów firmowych. 

 
 
9. Informacja o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Spółki z 
innymi podmiotami. 
 
Qumak–Sekom SA nie posiada spółek zależnych, nie posiada też żadnych udziałów 
mniejszościowych w podmiotach gospodarczych. 
 
10. Informacja o głównych inwestycjach krajowych i zagranicznych Spółki  
(papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne, 
nieruchomości). 
 
Na dzień 31.12.2008 roku Spółka posiadała akcje zakupione na Giełdzie Papierów 
Wartościowych o wartości 216 tys. zł .  
 
 
11. Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez emitenta na 
warunkach innych niż rynkowe. 
 
Praktycznie wszystkie transakcje emitenta są poprzedzone negocjacjami, należy 
więc przyjąć że wszystkie są realizowane na warunkach rynkowych. 
 
12. Informacja o umowach dotyczących kredytów i pożyczek zaciągniętych i 
wypowiedzianych w danym roku. 
 
W miejsce Umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/15103/04 z dnia 17 marca  2004 r.  
podpisanej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna w Warszawie, w dniu 
25.04.2008 roku została zawarta z tymże bankiem Umowa o limit wierzytelności nr 
CRD/L/27484/08.  
Bank zwiększył Spółce limit wierzytelności do maksymalnej kwoty 2.000.000 zł do 
wykorzystania w formie udzielania przez Bank gwarancji bankowych jak i kredytu w 
rachunku otwartym. Datę ostatniego dnia wykorzystania tego limitu określono dla 
kredytu na dzień 30.04.2009 roku, natomiast dla gwarancji bankowych na dzień 
30.04.2010.  
W dniu 24.10.2008 podpisano aneks zwiększający limit wierzytelności do 4.000.000 
zł oraz przesuwający datę ostatniego dnia wykorzystania limitu dla gwarancji na 
31.12.2013 roku. 
Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M 
powiększonej o marże banku określoną w umowie (aktualnie marża ta wynosi 
1,25%). 
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13. Informacja o pożyczkach udzielonych w danym roku obrotowym  
 
W 2008 roku spółka nie udzieliła żadnych pożyczek. 
 
14. Informacje o poręczeniach 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 31.12.2008 aktywne były : 
Ubezpieczeniowe gwarancje dobrego wykonania robót na kwotę 18.110 tys. zł 
Ubezpieczeniowe gwarancje usunięcia wad i usterek na kwotę 5.264 tys. zł 
Ubezpieczeniowe gwarancje wadialne na kwotę 177 tys. zł  
Ubezpieczeniowa gwarancja najemcy na kwotę 138 tys. euro 
Bankowe gwarancje dobrego wykonania robót na kwotę 446 tys. zł 
Bankowe gwarancje usunięcia wad i usterek na kwotę 2.098 tys. zł  
Bankowe gwarancje wadialne na kwotę 500 tys. zł 
 
 
  
15. Opis wykorzystania przez Spółkę wpływów z emisji 
 
W wyniku emisji akcji serii K, przeprowadzonej w ramach realizacji założeń Programu 
Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, w III kwartale 2008 roku Spółka pozyskała 
250.000 zł. Pozyskane środki zostały przeznaczone na zwiększenie kapitału 
obrotowego.  
 
16. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w 
raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników. 
 
W dniu 21.04.2008 roku Zarząd Spółki przedstawił prognozę wyników na 2008 rok. 
 
Prognozowane wyniki: 
Przychody ze sprzedaży:                                    250.000 tys. zł 
Zysk z działalności operacyjnej:                            15.200 tys. zł 
Zysk netto:                                                             12.500 tys. zł 
 
Raportem nr 81/2008 z dnia 22.12.2008 roku Zarząd Spółki podniósł prognozę 
wyników na 2008 rok. 
 
Nowa prognoza wyników : 
Przychody ze sprzedaży:                                    250.000 tys. zł 
Zysk z działalności operacyjnej:                            17.200 tys. zł 
Zysk netto:                                                             13.700 tys. zł 
 
Powyższa prognoza wyników została przekroczona. 
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Zrealizowane wyniki: 
Przychody ze sprzedaży:                                     253.741 tys. zł 
Zysk z działalności operacyjnej:                             17.322 tys. zł 
Zysk netto:                                                             14.122 tys. zł 
 
 
17. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 
 
W prezentowanym okresie Spółka finansowała swoją działalność z kapitału własnego 
oraz zobowiązań wobec dostawców. Stan posiadanych środków w zupełności 
wystarczał do sprawnej obsługi prowadzonej działalności gospodarczej. 
 
 
Tabela: Wskaźniki struktury finansowania Qumak-Sekom SA 
  31.12.2008 31.12.2007 
wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,53 0,46

wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do aktywów 0 0
wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem 
własnym 5,04 6,22

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0 0
Źródło: Qumak-Sekom SA 
 
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.  Zwiększenie wskaźnika 
zadłużenia ogólnego w 2008 roku wynika wyłącznie z wysokiego poziomu sprzedaży 
w samym końcu 2008 roku. Bezpieczeństwo prowadzonej działalności potwierdza 
również fakt wielokrotnego pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym. 
Spółka nie widzi zagrożenia dla możliwości wywiązywania się z zaciągniętych 
zobowiązań.  
 
Tabela: Wskaźniki płynności Qumak-Sekom SA 
  31.12.2008 31.12.2007 
Wskaźnik płynności 1 1,88 2,11 
Wskaźnik płynności 2 0,42 0,39 
Źródło: Qumak-Sekom SA 
 
Zasady wyliczania wskaźników: 
Wskaźnik płynności 1 = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 
Wskaźnik płynności 2 = inwestycje krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe 
 
Obydwa wskaźniki mieszczą się w granicach przyjętych norm i wskazują że spółka 
nie ma obecnie problemów związanych z płynnością kapitałów. 
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18. Ocena możliwości zamierzeń inwestycyjnych w tym inwestycji 
kapitałowych w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z 
uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności 
 
Spółka nie przewiduje w najbliższym czasie realizowania większych inwestycji.  
 
19. Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik  
z działalności za dany okres 
 
W okresie 2008 roku nie wystąpiły w Spółce nietypowe i nadzwyczajne zdarzenia. 
 
 
20. Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla 
rozwoju przedsiębiorstwa oraz perspektywy rozwoju działalności  
z uwzględnieniem 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, bez której nie jest możliwe skuteczne 
konkurowanie w globalnej gospodarce, oraz o możliwościach wykorzystania środków 
pomocowych funduszy europejskich na poprawę poziomu informatyki. 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 obserwowane obecnie znaczące 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.  
Warto zwrócić uwagę na fakt, że 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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Ważny jest też obszar inwestycji związany z przygotowaniami do mistrzostw Europy 
w piłce nożnej, które mają odbyć się w Polsce i Ukrainie w roku 2012. To szerokie 
pole do popisu dla firmy o takim profilu działalności i kompetencjach jakimi dysponuje 
Qumak-Sekom. 
Biorąc pod uwagę obszary, w jakich prowadzi działalność Qumak-Sekom SA, 
wskazane tendencje powinny mieć pozytywny wpływ na wyniki Spółki. 
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 
trzech kluczowych obszarach działania: integracji systemowej, integracji aplikacji 
biznesowych oraz technologiach inteligentnego budynku. 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 

Ponadto Spółka zamierza utrzymać znaczący udział w rynkach, charakteryzujących 
się wysoką dynamiką: 

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

Warto zauważyć, że realizacja strategii przynosi dobre efekty, także dzięki temu, że 
Spółka intensywnie obserwuje potrzeby rynku oraz nowe trendy technologiczne i, 
zachowując podstawowe założenia, odpowiednio rozszerza i modyfikuje swoją 
ofertę. W roku 2008 roku, bazując na potwierdzonych prognozach analityków rynku, 
Spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu działalności w zakresie outsourcingu usług 
informatycznych.  
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. 
 
21. Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem 
 
W prezentowanym okresie nie nastąpiły zmiany zasad zarządzania Spółką.  
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22. Informacje o umowach o świadczenie usług członków organów 
administracyjnych, zarządzających i nadzorczych ze Spółką, określających 
świadczenia wypłacane w chwili rozwiązania stosunku pracy 
 
Członkowie Zarządu są zatrudnieni w Spółce na podstawie umów o pracę. Za 
wyjątkiem sytuacji, w których umowa o pracę członka Zarządu ulega rozwiązaniu na 
skutek odwołania go z pełnionej funkcji w trakcie kadencji bez podania przyczyn (lub 
z przyczyn od niego niezależnych), w którym to przypadku członkowi Zarządu 
przysługuje odszkodowanie w wysokości 6-krotnego wynagrodzenia miesięcznego, w 
przypadku rozwiązania umów o pracę członkom Zarządu przysługują odszkodowania 
i świadczenia wynikające z Kodeksu Pracy. Ponadto na mocy postanowień umów o 
pracę członkowie Zarządu w czasie obowiązywania umów o pracę zobowiązani są 
do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki bez uzyskania 
pisemnej zgody Rady Nadzorczej Spółki. Ponadto, członkowie Zarządu zobowiązani 
są do nie prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki w okresie 6 
miesięcy od daty wygaśnięcia lub rozwiązania zawartych przez nich umów o pracę. 
Przez okres 6 miesięcy od daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy o pracę 
członkowie Zarządu nie mogą także podejmować jakichkolwiek działań 
zmierzających do zatrudnienia na własny bądź cudzy rachunek osób spośród władz i 
pracowników Spółki. W czasie trwania klauzuli konkurencyjności Spółka jest 
zobowiązana do wypłacenia na rzecz byłego członka Zarządu odszkodowania w 
wysokości sześciokrotności miesięcznego wynagrodzenia. Rada Nadzorcza może 
zwolnić członka Zarządu z klauzuli o działalności konkurencyjnej.  
Członkowie Zarządu są zatrudnieni na czas nieokreślony. 
 
23. Wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z 
programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale Spółki, w tym 
programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, 
warrantach subskrypcyjnych, wypłaconych, należnych lub potencjalnie 
należnych odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących w 
przedsiębiorstwie Spółki. 
 
Wartość wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących zawarta jest w 
załączniku do sprawozdania finansowego Qumak-Sekom SA pt.: Dodatkowe Noty 
Objaśniające – dodatkowa nota objaśniająca nr 10. 
 
Ponadto Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 kwietnia 2006 roku wprowadziło 
Program Motywacyjny dla kadry menedżerskiej oparty na warrantach 
subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki. 
Osobami Uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym są kluczowi 
członkowie kadry menedżerskiej Spółki. Przez kluczowych członków kadry 
menedżerskiej rozumie się osoby, które podejmują lub uczestniczą w podejmowaniu 
istotnych decyzji lub ich działalność w znaczący sposób przyczynią się do rozwoju 
Spółki, w tym w szczególności do zwiększenia jej przychodów  
i zysków, tj.: 

a) członków Zarządu w osobach: Andrzej Swolkień, Paweł Jaguś, Jan 
Goliński oraz Aleksander Plata, oraz 
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b) pozostałych członków kadry menedżerskiej Spółki. 

Spółka, działając na mocy postanowień § 3a Statutu Spółki oraz postanowień Uchwał 
Nr 19, 20 i 21 WZ Spółki z dnia 25 kwietnia 2006 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej 
Spółki Nr IV/27/06 z dnia 27 kwietnia 2006 r. i uchwał Zarządu z dnia 25 maja 2006 
r., 23 sierpnia 2006 r. i 3 czerwca 2008 r., w związku z zarejestrowaniem przez sąd 
warunkowego podwyższenia kapitału postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2006 r., i w 
związku z realizacją Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej Spółki 
opisanego w Prospekcie Emisyjnym Akcji Qumak-Sekom SA, przeprowadziła emisję 
250.000 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od K550001 do 
K800000 w cenie emisyjnej równej wartości nominalnej tj. 1,00 zł.  

Emisja została  dokonywana na podstawie Memorandum Informacyjnego zgodnie z 
art. 7 ust. 4 pkt. 7 w związku z art. 39 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.  

Akcje serii K emitowane są na warunkach i w celu realizacji Programu 
Motywacyjnego, którego założenia zostały przyjęte uchwałą Walnego Zgromadzenia 
Spółki nr 19 z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego 
dla kadry menedżerskiej Spółki. 

Datę otwarcia subskrypcji ustalono na 29 września 2008 roku a datę zamknięcia na 7 
października 2008 roku.  

W związku z emisją, po zamknięciu subskrypcji nastąpiło podwyższenie kapitału 
zakładowego Spółki, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, o łączną 
wartość nominalną  250.000 zł, do kwoty 10.375.082,00 zł co zostało zarejestrowane 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem z dnia 31 października 2008 roku. 

Spółka podjęła stosowne kroki w celu dokonania rejestracji i wprowadzenia 
wyemitowanych akcji serii K do obrotu giełdowego. Uchwałą nr 870/2008 z dnia 25 
listopada Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie stwierdził 
dopuszczenie do obrotu giełdowego 250.000 sztuk akcji serii K z dniem 28 listopada 
2008 roku. Był to ostatni etap realizacji Programu Motywacyjnego dla kadry 
menedżerskiej Spółki opisanego w Prospekcie Emisyjnym Akcji Qumak-Sekom SA 

W ramach podwyższenia kapitału akcje nowej emisji objęli: 

Paweł Jaguś- Prezes Zarządu                                                  50.000 szt. 
Jan Goliński – Wiceprezes Zarządu                                          50.000 szt. 
Aleksander Plata – Wiceprezes Zarządu                                  50.000 szt. 
Andrzej Swolkień – Wiceprezes Zarządu                                  50.000 szt. 
Pozostała kadra menedżerska                                                   50.000 szt. 
 
24. Zestawienie stanu posiadania akcji Spółki  przez osoby zarządzające i 
nadzorujące Spółkę. 
 
Stan posiadanych akcji Qumak-Sekom SA przez Członków Zarządu oraz Rady 
Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2008 roku przedstawia się następująco: 
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Zarząd 

 
31.12.2008 

Paweł Jaguś  340.000 
Aleksander Plata 383.381 
Andrzej Swolkień 347.700 
Jan Goliński 314.167 
Wszystkie akcje maja wartość nominalną 1 zł. 
 
Członkowie Rady Nadzorczej nie posiadają akcji Qumak-Sekom SA 
 
 
25. Informacje o znanych Spółce umowach w wyniku których mogą w 
przyszłości nastąpić 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.  
 
 
26. Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych. 
 
W prezentowanym roku nie istniał w spółce program akcji pracowniczych 
 
 
27. Informacja o ograniczeniach dotyczących przenoszenia prawa własności 
akcji oraz o wszelkich ograniczeniach w zakresie wykonywania prawa głosu 
przypadających 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. 
 
 
28. Umowy z podmiotem uprawnionym do badań sprawozdań finansowych. 

W dniu 7 maja 2008 roku Rada Nadzorcza – organ uprawniony na podstawie statutu 
Spółki - na mocy uchwały nr V/08/08 dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do 
badania sprawozdań finansowych Spółki. 

Podmiotem tym została spółka PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z 
o.o. z siedzibą w Krakowie, przy Alei 3 Maja 9, wpisana na listę podmiotów 
uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 2696.  

W dniu 6.06.2008 roku Spółka zawarła z PRO AUDIT Kancelaria Biegłych 
Rewidentów Sp. z o.o. umowę o przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego 
sporządzonego za okres 01.01.2008 – 30.06.2008 roku, oraz o przeprowadzenie 
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badania sprawozdania finansowego sporządzonego za okres 01.01.2008 – 
31.12.2008 roku 
Za wykonanie wyżej wymienionych usług audytor otrzyma wynagrodzenie netto w 
wysokości 20.000,00 zł netto (przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego) 
oraz w wysokości 31.000,00 zł netto (badanie sprawozdania finansowego za 2008 
rok). 
 
PRO AUDIT Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. dokonała przeglądu 
śródrocznego sprawozdania finansowego za I półrocze 2007 roku z wynagrodzeniem 
w wysokości 19.000 zł, oraz była audytorem sprawozdania finansowego za 2007 rok 
z wynagrodzeniem w wysokości 30.000,00 zł netto. 
 
Podmiot ten w latach 2007-2008 nie świadczył dla Spółki żadnych innych usług.  
 
 
 
 
 
Warszawa, 20 kwietnia 2009 roku 
 
 
Zarząd Qumak-Sekom SA: 
 
 
Paweł Jaguś – Prezes Zarządu    .................................. 
 
 
Jan Goliński – Wiceprezes Zarządu   ................................. 
 
 
Aleksander Plata – Wiceprezes Zarządu ................................. 
 
 
Andrzej Swolkień – Wiceprezes Zarządu ................................. 
 
 

 
 


