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Z satysfakcją pragnę poinformowad, że miniony rok zamknęliśmy pomyślnie. Pomimo trudnej sytuacji 

na rynku udało nam się utrzymad wytyczony kurs, a na koniec roku osiągnąd zakładane cele 

biznesowe i zyski. Wypracowane w 2011 roku wyniki firmy potwierdzają w pełni efektywnośd i 

słusznośd realizowanego przez nas planu. Przychody uzyskane w 2011 roku były wyższe o 17% niż rok 

wcześniej. Zysk operacyjny za ubiegły rok wyniósł 16.787 tys. zł, natomiast zysk netto osiągnął 

13.268 tys. zł. W warunkach niewielkiego ożywienia gospodarczego zdołaliśmy poprawid płynnośd 

finansową Spółki.  

Miniony rok to także czas intensywnych działao poświęconych przygotowaniu nowej strategii Qumak-

Sekom. Rozpoczęliśmy realizację wielomilionowych interdyscyplinarnych projektów pozwalających 

łączyd nasze szerokie kompetencje i oferowad coraz bardziej zaawansowane technologie. Nieustannie 

poszukujemy nowych wyzwao biznesowych. Zainicjowaliśmy nasz udział w bogatym rynku inwestycji 

związanych z infrastrukturą lotniskową, kolejową czy inteligentnymi systemami transportowymi. 

Zdobywamy nowe umiejętności, inwestujemy w nowe kompetencje. Rozszerzając je szukamy 

wiarygodnych partnerów pośród wiodących firm na świecie. Wierzymy, że takie podejście zaowocuje 

autorskimi i unikalnymi projektami. Myśląc o rozwoju podjęliśmy również decyzję o otwarciu 

oddziału firmy w Gdaosku.  

Jesteśmy coraz bardziej świadomi odpowiedzialności jaka na nas spoczywa. Wierzymy, że 

zrównoważony sposób prowadzenia działalności jest tym najwłaściwszym. Rozpoczęliśmy proces 

zmiany świadomości i przebudowy organizacji tak, aby sprostad wymogom odpowiedzialnego 

biznesu. Zmieniamy się biznesowo, ale stale pamiętamy o naszym otoczeniu. Wspieramy kulturę, 

sztukę. Angażujemy się w sprawy nam szczególnie bliskie dotyczące osób wykluczonych, chorych i 

tych najmniejszych – stąd nasza obecnośd w budowie Rodzinnego Domu Dziecka w Krakowie, w 

codziennym funkcjonowaniu Domu Małego Dziecka im. Jana Brzechwy w Krakowie czy Salezjaoskim 

Ruchu Troski o Młodzież Saltrom. 

Stale rośnie nasza pozycja w rankingach i zestawieniach. Miesięcznik Bank w raporcie IT BANK 2011 

dla najlepszych firm informatycznych przyznał nam II miejsce w kategorii firm pracujących dla sektora 

publicznego.  Spółka otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej przyznany przez wywiadownię 

gospodarczą D&B Poland. 

Dowody uznania otrzymujemy również od naszych partnerów.  Wśród wyróżnieo znalazły się tytuły 

przyznane przez firmy IBM czy Delta Controls. Staliśmy się odbiorcą nagród specjalnych: za zajęcie I 

miejsca w rankingu pracowników IBM na najpopularniejszego Partnera Handlowego oraz za 

największe sukcesy w migrowaniu klientów na platformę sprzętową IBM. Z kolei podczas 



Europejskiego Spotkania Partnerów Delta Controls uhonorowani zostaliśmy za uplasowanie się w 

pierwszej dziesiątce firm europejskich, które wypracowały najlepszy wynik w 2010 roku oraz za 

najbardziej prestiżowy projekt zrealizowany w Europie w oparciu o rozwiązania tej firmy.  

Cieszy nas, że nasza strategia i podejmowane działania przynoszą wymierne efekty w postaci stałego 

wzrostu wartości spółki, a co za tym idzie - wzrostu wyceny akcji firmy. Z optymizmem patrzymy na 

kolejny rok. Mamy wiedzę, kompetencje, chęci i siły by sprostad kolejnym wyzwaniom i rosnąd  w 

siłę.  
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