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Z przyjemnością przekazuję raport za ubiegły rok. Był to okres dalszego rozwoju Spółki, 

czas, w którym po raz kolejny wypracowała ona zysk netto oraz poprawiła zdecydowaną 

większość wskaźników finansowych. 

Szczególnie cieszy nas 22% wzrost przychodów w stosunku do roku 2010. Jest to przede 

wszystkim zasługą sprzedaży eksportowej, której udział w całkowitej sprzedaży wzrósł w 

2011 r. do niemal 60%. Zdecydowanie poszerzyliśmy zasięg terytorialny naszych 

produktów i usług między innymi o takie kraje jak Chiny, Indie czy Angola. Dalsza 

ekspansja zagraniczna jest istotnym elementem naszej strategii w 2012 r. Otworzyliśmy 

biuro w Paryżu, gdzie zatrudniliśmy doświadczonego menedżera na stanowisku Dyrektora 

ds. Operacji Międzynarodowych. Wkrótce będziemy obecni w Londynie, mamy także w 

planach otwarcie przedstawicielstw w Dubaju i Japonii. 

Naszym celem jest uczynienie z MakoLab rozpoznawalnej marki w obszarze cyfrowej 

komunikacji (ang. digital communications). Wymaga to systematycznego poszerzania 

oferty, co w 2011 r. zaowocowało przychodami z usług pozycjonowania oraz reklamy 

i marketingu internetowego. Coraz większą część tworzonego przez nas oprogramowania 

stanowią aplikacje na urządzenia mobilne oraz dla serwisów społecznościowych. 

Rozwijanie i wdrażanie systemów biznesowych wykonanych w technologiach webowych 

jest kolejnym, ważnym elementem naszej strategii. W 2011 r. na uwagę zasługuje dalsze 

rozwijanie aplikacji symulatorów finansowych - istotnego źródła przychodów z eksportu. 

W kraju z sukcesem wykonaliśmy kolejne wdrożenia autorskiego systemu do zarządzania 

centrami handlowymi – Coldis. Realizowaliśmy także złożone, internetowe platformy do 

analiz finansowych oraz zarządzania relacjami z klientami. 

Jedna z inspirujących opinii Petera Druckera brzmi: 

„Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie.” 

Kierując się nią, intensywnie rozwijamy kompetencje w zakresie „Semantic Web”. Jest to 

główny kierunek naszych działań B+R, które prowadzimy we współpracy z polskimi i 



 

 

europejskimi ośrodkami naukowymi. Na ich finansowanie skutecznie pozyskujemy środki 

z programów unijnych. Naszym celem jest zdobycie pozycji światowego eksperta w 

zakresie semantycznych rozwiązań dla e-commerce. 

Wyniki uzyskane w 2011 r. oraz aktualna sytuacja Spółki pozwalają Zarządowi na 

kontynuowanie zapoczątkowanej w zeszłym roku polityki rekomendowania wypłaty 

dywidendy akcjonariuszom. Jestem przekonany, że podobna konkluzja będzie zawarta w 

przyszłorocznym raporcie, a zasygnalizowana wyżej strategia zaowocuje jeszcze wyższą 

dynamiką wzrostu w 2012 r.  
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