
 
Szanowni Państwo, 
 
Z satysfakcją i poczuciem wywiązania się ze złożonych obietnic oddaję w Państwa 

ręce raport z działalności naszej spółki w roku 2006. 
Rok ten był dla Qumak-Sekom S.A. rokiem przełomowym - dołączyliśmy do grona 

spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Równocześnie, realizując obiecane 
inwestorom zyski, dokonaliśmy skokowego wzrostu wielkości sprzedaży i wyniku netto. Tak 
dobre rezultaty to skutek konsekwentnie realizowanej strategii spółki i umiejętności 
wykorzystania szans, jakie dał nam dynamicznie rosnący rynek. Procentowy wzrost naszych 
przychodów w stosunku do roku 2005 jest dwukrotnie większy niż podana przez IDC 
dynamika polskiego rynku IT.  

Zysk netto po IV kwartałach 2006 r. wyniósł 4 732 tys. zł, wobec 3 176 tys. zł w roku 
2005. Przychody firmy w tym okresie to 163 119 tys. zł. przy 114 112 tys. w roku 
poprzednim. Dynamika przychodów rok do roku to 143%, a wyniku netto 149%. 

Rok 2006 był całkowicie odmienny od lat poprzednich, po raz pierwszy w historii 
spółki kwartał po kwartale uzyskiwaliśmy dodatni wynik netto. Uzyskanie prognozowanego 
zysku netto, przy nieco mniejszych od prognozy obrotach, świadczy o realizacji 
zapowiadanego wzrostu rentowności. 

Bardzo ważnym zadaniem, jakie sobie postawiliśmy, jest przejrzystość w komunikacji 
z inwestorami, czytelność podejmowanych działań i rozliczanie się z podjętych zobowiązań. 
Spółka w pełni przestrzega wszystkich zasad ładu korporacyjnego. Staramy się też jak 
najlepiej informować o bieżącej działalności, wynikach i planach. Służy temu również nasza 
strona internetowa, na której sporo miejsca poświęcamy relacjom inwestorskim. 
Miniony rok był dla nas sprawdzianem skuteczności zarządzania w warunkach 
dynamicznego wzrostu. Ten egzamin przeszliśmy pomyślnie, wywiązując się ze złożonych 
obietnic. Wyniki potwierdzają naszą zdolność do realizacji przyjętej strategii.  

Oczekujemy, że rok 2007 będzie kontynuacją wzrostu naszej spółki. Posiadany w 
obecnej chwili portfel zamówień pozwala oczekiwać wzrostu przychodów na poziomie 30%. 
Pozyskane od inwestorów środki finansowe są skutecznie wykorzystywane do obsługi coraz 
większych długoterminowych projektów, gwarantują płynność finansową i umożliwiają 
podnoszenie rentowności realizowanych kontraktów.  

Zarząd i wszyscy pracownicy są dumni z ubiegłorocznych sukcesów Qumak-Sekom. 
Były one możliwe dzięki zaufaniu naszych klientów i akcjonariuszy oraz zaangażowaniu 
pracowników, których wiedza i doświadczenie stanowią najważniejszą wartość firmy. Efekty 
pracy w roku ubiegłym, solidna i wciąż rosnąca pozycja rynkowa, zdobyte już kontrakty oraz 
zaufanie partnerów biznesowych pozwalają patrzeć w przyszłość z optymizmem i wierzyć, że 
akcje naszej spółki będą w tym roku dobrą inwestycją.  
 
 
Warszawa, 04 kwietnia 2007      Paweł Jaguś,  

Prezes Zarządu Qumak-Sekom S.A. 
.  
 


