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Rozpoczynając rok 2010 z portfelem pełnym zamówień, byliśmy pewni, że uzyskamy wzrost 

przychodów i zakończymy rok zyskiem nie mniejszym niż w roku 2009. Mieliśmy jednak świadomość, że 

utrzymanie poziomu zysku będzie dla Spółki trudne, szczególnie ze względu na kurczący się rynek 

inwestycyjny i gwałtownie spadająca rentowność kontraktów w tym obszarze. I tym razem sprawdziła się 

skuteczność naszej strategii działania na dwóch rynkach - informatycznym i inwestycyjno–budowlanym.  

Projekty w obszarze technologii inteligentnego budynku rzeczywiście charakteryzowały się niższą niż 

dotychczas marżą, rynek ten z opóźnieniem przeżywa skutki kryzysu finansowego. Ożywił się natomiast 

„tradycyjny” rynek IT i dzięki zaangażowaniu oraz solidnej pracy wszystkich zespołów uzyskaliśmy w tym 

segmencie rekordowe wyniki. Zapraszam zatem bez obaw do lektury raportu, który z przyjemnością oddaję w 

Państwa ręce. Po raz kolejny potwierdza on, że Spółka jest organizacją dojrzałą i potrafi skutecznie 

funkcjonować także w niesprzyjających warunkach gospodarczych.  

W roku 2010 nasza Spółka uzyskała kilkunastoprocentowy wzrost przychodów, a zysk netto jest tylko 

minimalnie niższy niż w roku poprzednim. Warto podkreślić, że jest to naprawdę bardzo dobry wynik w 

kontekście istotnego zwiększenia kosztów, związanego z budową nowego pionu usługowego – wsparcia i 

serwisu technologicznego. Plany jego utworzenia ogłosiliśmy rok temu i z satysfakcją możemy już dzisiaj 

wysoko ocenić jego działania. Zwrot z inwestycji następuje w szybkim tempie, już na koniec 2010 roku pion 

uzyskał istotne przychody. Kolejne kontrakty podpisane w pierwszych miesiącach tego roku potwierdzają 

właściwą ocenę rynku, która była podstawą decyzji o takim rozszerzeniu oferty Spółki.  

Miniony rok był kolejnym etapem przygotowań do Euro 2012, w których nasza Spółka bierze aktywny 

udział. Oprócz realizowanych projektów stadionowych skutecznie włączyliśmy się w projekty infrastrukturalne, 

których znaczenia, nie tylko dla udanej imprezy sportowej, ale także dla dalszego funkcjonowania kraju, nie 

da się przecenić. Bierzemy udział w modernizacji dworców kolejowych (Wrocław), lotnisk (Modlin) i liczymy na 

kolejne kontrakty w planowanym rozwoju tego typu obiektów. Perspektywy tych planów sięgają daleko poza 

rok 2012. Warto podkreślić, że w wielu z nich istnieją szanse na wykorzystanie całej gamy naszych 

kompetencji informatycznych, nie tylko tych z obszaru technologii inteligentnego budynku. 

Jak wspomniałem wyżej, rok 2010 to rekordowe dla naszej Spółki wyniki na tradycyjnym rynku IT. 

Ważną rolę odgrywa tu obecnie sektor publiczny. Instytucje państwowe i samorządowe nadrabiają zaległości 

w informatyzacji. Mają też coraz wyższe wymagania i w planach ambitne projekty, które powinny 

zrewolucjonizować funkcjonowanie naszego państwa w wielu obszarach. Kompetencje, kompleksowa oferta i 

doświadczenie pozwoliły nam w ubiegłym roku umocnić pozycję Spółki w sektorze publicznym. To świetny 

prognostyk w kontekście ogłaszanych i planowanych przetargów o niespotykanej dotychczas skali. Będziemy 

dokładać wszelkich starań, aby jak najaktywniej włączać się w budowę nowoczesnego państwa i 

społeczeństwa. Mamy wszelkie podstawy, by wierzyć w kolejne sukcesy na tym polu. Jesteśmy cenionym 

partnerem wielu centralnych instytucji rządowych, a dzięki posiadanym certyfikatom bezpieczeństwa  możemy 

wykonywać projekty o szczególnym znaczeniu dla naszego państwa. 



Dużą wagę przykładamy do prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i obecności naszej Spółki w 

życiu społecznym. Dzięki dobrym wynikom możemy kontynuować nasze działania na rzecz polskiej kultury , a 

także  włączać się aktywnie w wartościowe akcje charytatywne, takie jak choćby wspieranie fundacji „Schola 

Cordis”, działającej na rzecz, jednej z najlepszych w Europie, kliniki kardiochirurgii dziecięcej w Krakowie.   
Mamy powody, aby z optymizmem spoglądać w przyszłość. Dysponujemy odpowiednią wiedzą, 

kompetencjami i doświadczeniem, aby sprostać kolejnym wyzwaniom. Zaangażowanie pracowników, których 

w roku 2010 sporo przybyło i zaufanie coraz większej liczby Klientów to baza, na której budujemy swoją 

rynkową pozycję. 

Zapewne wielu z Państwa chciałoby, żeby dobre wyniki spowodowały istotne zwiększenie wartości 

akcji. Jesteśmy pewni, że tak będzie – giełdy rządzą się swoimi prawami, ale wcześniej czy później doceniają 

stabilne i solidne firmy. W rękach Zarządu Spółki nadal pozostaje kilkanaście procent akcji – wierzymy, że to 

naprawdę dobra inwestycja. Dziękujemy Państwu za okazywane zaufanie. Zapewniam, że dołożymy 

wszelkich starań, aby zakup akcji Qumak-Sekom przynosił oczekiwane zyski. 
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