QUMAK
STRATEGIA 2020
PREZENTACJA DLA INWESTORÓW
WARSZAWA, 19.01.2017

Agenda

Sytuacja wyjściowa i otoczenie rynkowe

Główne założenia strategii
Etapy implementacji planu strategicznego
Inwestycje prorozwojowe

Qumak 2020 – czyli oczekiwane efekty strategii

Wprowadzone zmiany
Nowy system zarzadzania przez cele (MBO)
Wdrożenie nowego systemu finansowo-księgowego , umożliwiającego implementację MIS
Wdrożenie systemu kontroli na kontraktami w oparciu o nowe narzędzie informatyczne (PPMO)
Centralizacja kompetencji w zakresie zaciągania krytycznie ważnych zobowiązań (nowa metodyka zarządzania
ryzykiem)
Wzmocnienie roli audytu wewnętrznego
Zmiany personalne w organizacji mające na celu skuteczną realizację strategii oraz wzmocnienie organizacji
Konserwatywne podejście do polityki rezerw oraz wyceny ryzyk

Od 2017 roku Qumak startuje z nową strategią bez obciążeń z lat poprzednich

Otoczenie makroekonomiczne – prognozy na 2017 r.
3% dynamiki PKB - przyspieszanie wzrostu gospodarczego dzięki wzrostowi inwestycji publicznych
IH2017 wciąż trudny, bardzo dynamiczne przyspieszenie inwestycji publicznych w IIH 2017

Zwiększenie dynamiki nakładów inwestycyjnych firm, szczyt inwestycji ogółem przypadnie na koniec 2017 r.

Powrót inflacji i jej ustabilizowanie się na poziomie 1,5% średniorocznie
Stabilizacja bezrobocia na 8%, 4,5% wzrost płac w sektorze przedsiębiorstw

Wzrost eksportu (w EUR) o 8%

Otoczenie – prognozy dla rynku IT
5,5% (do 35,8 mld zł) wzrost rynku IT w 2017 r. Pozytywna dynamika wzrostu w latach 2017-2021
Silny wzrost w sektorze publicznym w II/III kw. 2017, ale przy relatywnie niskich marżach na początku roku
Słabe prognozy dla rynku sprzętu, przy jednoczesnym jednocyfrowym wzroście sprzedaży oprogramowania dla
dużych przedsiębiorstw w 2017 r.
Wzrost wartość rynku oprogramowania z ponad 6 mld zł w 2016 do ponad 8 mld zł w 2021
Z 18,8% do 21,9% wzrośnie udział usług outsourcingowych rynku usług IT, w tym hosting infrastruktury - 17,6%
CAGR, 2013-2018
100% wzrostu rynku cyberbezpieczeństwa w Polsce do 2020 r.
*źródło: PMR, IDC, Rynek IT w Polsce

Otoczenie – prognozy dla rynku inteligentnej infrastruktury
WOJSKO. 9,5 mld zł na modernizację do 2018 r., w tym duża część na infrastrukturę dot. cyberbezpieczeństwa
LOTNISKA/WOJSKO. 1 mld zł w 2017 i 2018 r. na modernizację wojskowej infrastruktury lotniskowej
LOTNISKA. 1,2 mld zł PAŻP na inwestycje do 2020 r. Już w 2017 r. mogą zmaterializować się przetargi na kolejne
ośrodki radiowe i stacje multilateracyjne
AUTOMATYKA BUDYNKOWA. Stabilna sytuacja na rynku – inwestycje skierowane na oszczędności mediów.
Rosnące zainteresowanie instytucji publicznych i badawczo-naukowych (wysoko zaawansowane BMS)
KOLEJ. ok. 6 mld zł w samym 2017 r. na inwestycje, w tym m.in. na zarządzanie majątkiem. Rynek symulatorów
kolejowych tylko w Polsce wart kilkanaście milionów złotych rocznie
ENERGETYKA. 50 mln zł wart rynek magazynów energii w 2017 r. Duża dynamika w kolejnych latach.
Zapotrzebowanie na smart grid i bilansowanie energii.

SMART CITY. Ok. 180 mln zł na 4-5 projektów ITS w 2017 r. Nawet do 18 mld EUR na szeroko pojęte smart city
w dłuższym horyzoncie. Dobre perspektywy dla e-administracji

ZAŁOŻENIA STRATEGICZNE
2017-2020

Qumak – unikatowe kompetencje, silna pozycja
Największy dostawca usług integracyjnych (Computerworld TOP 200, ITwiz Best100)
Największy dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora transportu, spedycji i logistyki (Computerworld TOP 200, ITwiz Best100)
Lider na rynku ekspozycji multimedialnych*
Lider technologii lotniskowych*

Lider automatyki budynkowej*
Lider rynku inteligentnych systemów transportowych (ITS)*
Największy dostawca rozwiązań i usług IT dla sektora przemysłowego (Computerworld TOP 200, ITwiz Best100) oraz budowlanego
(ITwiz Best100)
Największy dostawca usług budowy centrów przetwarzania danych (Computerworld TOP 200)
* Szacunki własne

Qumak – ogólne cele strategiczne
Wypracowanie nowego maksymalnie efektywnego i elastycznego modelu organizacyjno-operacyjnego
Zasadnicza poprawa rentowności w okresie krótko- i średnioterminowym

Dostosowanie oferty produktowo-usługowej do bieżących trendów rynkowych
Przygotowanie spółki do funkcjonowania niezależnie od cykli koniunktury w poszczególnych segmentach:
dywersyfikacja rynkowa i geograficzna oraz portfolio innowacyjnych produktów własnych
Spółka gotowa do „życia po” ostatniej perspektywie unijnej

QUMAK 2020 r. - oczekiwane efekty strategii

QUMAK 2020
• 20 mln zł zysku operacyjnego

• 20% marży z produktów własnych
• 20% marży z outsourcingu
• 20% sprzedaży za granicą
Dodatnia rentowność
operacyjna w 2017 roku

Przy założeniu
realizacji inwestycji

Organizacja biznesu
CORE BUSINESS

Technologie
informatyczne

SPÓŁKI ZALEŻNE

Inteligentna
infrastruktura

PRZEDSIĘWZIĘCIA INNOWACYJNE
Magazyn
energii

Produkty
symulacyjne

Nowe
usługi/produkty

SPÓŁKI
„TECHNICZNE”

SPÓŁKI
„ROZWOJOWE”

SKYLAR

MAE

STAR ITS

USŁUGI
PROFESJONALNE

Segmentacja sprzedaży

Rynek publiczny
Telekomunikacja
Finanse
Utilities
Przemysł/Budownictwo/Transport

Dla każdego z segmentów
tworzona jest indywidualna
strategia tak, aby w 2020 r.
udział usług serwisowych i
outsourcingowych przekroczył

20% obrotów spółki.

Fazy implementacji strategii
FAZA I

FAZA II

FAZA III

• Intensywna komercjalizacja istniejących
produktów i usług
• Opracowywanie kolejnych
innowacyjnych rozwiązań własnych
• Agresywny rozwój segmentu usług
profesjonalnych
• Doskonalenie organizacyjne

• Sprzedaż nowych usług z obecnych centrów
kompetencyjnych
• Usługi z nowych centrów kompetencyjnych
• Partnerstwa technologiczne z
innowacyjnymi dostawcami rozwiązań ICT i
firmami komplementarnymi

• Ekspansja zagraniczna - realizacja
projektów poza Polską oraz oferowanie
własnych produktów i usług
• Możliwe akwizycje firm o
komplementarnej ofercie usługowej
• Poszukiwanie partnerów zagranicznych
do wspólnych projektów innowacyjnych
(np. na zasadzie JV)

Faza I
Faza II
Faza III
EFEKT:

EFEKT:

EFEKT:

• większa ekspozycja na rynek
komercyjny

• zwiększenie udziału usług powtarzalnych w
przychodach

• globalizacja sprzedaży

• wyższa rentowność

• dywersyfikacja produktowo-usługowa
(nowe rynki krajowe)

• „wypłaszczenie” cash flow
• ograniczenie ryzyk

• ekspansja geograficzna

Doskonalenie organizacyjne (1)
Znaczne podniesienie kultury organizacyjnej i zarządczej
Lepsza kontrola i zarządzanie poprzez podział realizacji na Pion Inteligentnej Infrastruktury oraz IT
Skupienie na obszarach biznesu, gdzie spółka ma najsilniejsze kompetencje: wyższa efektywność zasobów
własnych, mniejsza rola podwykonawców, ograniczenie ryzyk

Zebranie pracowników w centra kompetencyjne: wyższa wydajność, niższe koszty, brak dublujących się stanowisk
Opracowanie nowych usług adresujących trendy poprzez łączenie kompetencji z różnych obszarów (np.
cyberbezpieczeństwo+automatyka budynkowa, analityka predykcyjna)
Elastyczność zarządzania zasobami dzięki zwiększonej roli outsourcingu

Doskonalenie organizacyjne (2)
Rezygnacja z nisko marżowych projektów integratorskich (sprzęt i licencje) oraz wprowadzenie własnych
rozwiązań do oferty zwiększy i ustabilizuje marżę pierwszą do ok. 18% do początku 2018 r.
Jednolity system zarządzania przez cele oraz indywidualna odpowiedzialność za wynik, nowy system premiowy
– systematyczna poprawa rentowności projektów przy systematycznie generowanych oszczędnościach

Ograniczenie kosztów w 2017 r.:

4 mln zł oszczędności
Stałe utrzymywanie wysokiej dyscypliny kosztowej
Ograniczenie poziomu rezerw - dzięki poprawie zarządzania ryzykiem (wprowadzenie procedur rygorystycznej,
regularnej kontroli realizacji)

Komercjalizacja nowych produktów i usług
WŁASNE PRODUKTY INNOWACYJNE
Produkt
symulacyjny

Magazyn energii

Nowe
usługi/produkty

KOMERCJALIZACJA W KRAJU

Pozyskanie finansowania na
globalizację

Pozyskanie partnera
zagranicznego

SPRZEDAŻ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

USŁUGI
Zarządzanie
majątkiem
(EAM)

Usługi
inżynieryjnoprojektowe

Professional
services

KOMERCJALIZACJA W KRAJU

Organiczne wejście na
rynki zagraniczne

Pozyskanie partnera
zagranicznego

SPRZEDAŻ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

Partnerstwa technologiczne
NOWE PARTNERSTWA OBSZARY
Projekty efektywności
energetycznej

Rynek publiczny

Telekomunikacja

Systemy Business Intelligence

Przemysł/Budownictwo/Transport

Utilities

Wirtualizacja, tworzenie sieci i
przetwarzanie w chmurze

Telekomunikacja

Rynek publiczny

Rozwiązania smart city i
współpraca kadrowa

Rynek publiczny

Magazyny energii

Utilities

Przemysł/Budownictwo

Cyberbezpieczeństwo

Finanse

Utilities

Inwestycje prorozwojowe – dywersyfikacja + nowe produkty
PION IT

Centrum kompetencyjne

PION INTELIGENTNEJ INFRASTRUKTURY

Zakres inwestycji

Zarządzanie majątkiem
(EAM)

Rozwój oferty usługowej
i produktowej na potrzeby rynku
krajowego i zagranicznego

Cyberbezpieczeństwo

Budowa usług w nowych obszarach

Professional Services

Obszar kompetencyjny

Zakres inwestycji

Automatyka budynkowa

Dywersyfikacja geograficzna
w oparciu o strategiczne
partnerstwa

Centra przetwarzania danych

Budowa zasobów i kompetencji
pozwalających na realizacje nowej
usługi
Budowa zasobów i kompetencji
pozwalających na konkurowanie
o nowe strumienie przychodów
Komercjalizacja projektu Q-SESS

Budowa usług dla klientów
zagranicznych na rynkach o wyższych
marżach

Inteligentne miasta

Budowa usług i produktów dla
administracji lokalnej (partnerstwa
strategiczne i kompetencji własne)

Multimedia

Symulatory

Komercjalizacja projektu SimtraQ

Magazyn energii

Inwestycje prorozwojowe – spodziewane efekty

Łączny budżet inwestycyjny 2017-19 r.
– około 7 mln zł
SPODZIEWANE EFEKTY inwestycji w ciągu 3 lat:

+100 mln zł sprzedaży
+24 mln zł marży brutto na sprzedaży

W przypadku wygenerowania
satysfakcjonujących zysków –
możliwe akwizycje

Qumak 2020
20%
40%

SPRZEDAŻ

SPRZEDAŻ

60%

80%
Rynek komercyjny

Kraj

Rynek publiczny

20%

Zagranica

15%

35%

MARŻA

MARŻA

15%

60%
20%
15%

20%
Integracja

Własne produkty i usługi

Outsourcing

Rynek publiczny

Telekomunikcja

Finanse

Utilities

Przemysł/Budownictwo/Transport

Podsumowanie – „silniki rozwoju”
„Silniki rozwoju”

Efekty
Biznes zdywersyfikowany rynkowo

Innowacyjne produkty i usługi

Dynamiczny wzrost marż począwszy już od 2017 r.

Agresywny rozwój outsourcingu

Wysoka dyscyplina kosztowa

Efektywne doskonalenie organizacji

Większa powtarzalność sprzedaży i
przewidywalność biznesu

Rynki zagraniczne

W 2020 roku spółka będzie gotowa na „życie po
dotacjach unijnych”

Załączniki

Słowniczek pojęć
Analityka predykcyjna (Predictive Analytics; Data Mining lub Data Science) –
proces wydobywania informacji z istniejących zbiorów danych w celu określenia
wzorów i przewidywania przyszłych zdarzeń i trendów.
BMS – Building Management Systems – zarządzanie systemami automatycznego
sterowania w budynku, zwłaszcza budynku inteligentnym. Zadaniem automatyki
BMS jest integrowanie instalacji występujących na obiekcie. System automatyki
budynkowej spaja wszystkie systemy w jedną całość, która pozwala efektywnie
i w sposób oszczędny zarządzać całym obiektem z jednego miejsca.
Body leasing – forma outsourcingu, polegająca na oddelegowaniu naszych
specjalistów do pracy w siedzibie klienta na określony kontraktem czas.
EAM – Enterprise Asset Management – systemy IT do zarządzania majątkiem
przedsiębiorstwa.
ICT – information and communication technologies, wszystkie technologie
umożliwiające manipulowanie i przesyłanie informacji.
ITS – „inteligentne” systemy transportowe – systemy informacyjne
i komunikacyjne mające na celu świadczenie usług związanych z różnymi rodzajami
transportu i zarządzaniem ruchem oraz pozwalające na lepsze informowanie
różnych
użytkowników
oraz
zapewniające
bezpieczniejsze,
bardziej
skoordynowane i „inteligentniejsze” korzystanie z sieci transportowych.
Magazyny energii – umożliwiają przechowywanie energii elektrycznej na dużą
skalę, w ramach sieci elektroenergetycznej. Energia może być magazynowana, gdy
produkcja przeważa nad zużyciem, a wykorzystywana, gdy zużycie przeważa nad

produkcją. Dzięki temu produkcja energii z elektrowni nie musi być
dostosowywana do chwilowego zużycia.
Outsourcing (BPO) – Business Process Outsourcing, outsourcing procesów
biznesowych.
PAŻP – Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Service desk – zajmuje się zapewnianiem użytkownikom odpowiedniej pomocy
w dziedzinie IT. Zapewnia wsparcie funkcjonalne obsługi aplikacji informatycznych
oraz usuwanie problemów informatycznych – sprzętowych i aplikacyjnych.
Smart City – miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne,
w celu zwiększenia interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej i jej
komponentów składowych, a także do podniesienia świadomości mieszkańców.
Smart grid – „inteligentny” system zarządzania siecią elektroenergetyczną.

Stacje multilateracyjne – część systemu nawigacji oraz dozorowania w celu
zarządzania ruchem lotniczym.
Systemy Business Intelligence – pozwalają tworzyć raporty i analizy z każdego
obszaru firmy.
Usługi profesjonalne (professional services) – usługa polegająca na zapewnieniu
wsparcia specjalistów i zespołów specjalistycznych. W przypadku QMK z obszaru
IT.

Zastrzeżenie prawne
Niniejsza prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki Qumak S.A. (“Spółka”), w szczególności nie zawiera informacji o
papierach wartościowych oraz warunkach ich nabywania, jak również nie stanowi zaproszenia do sprzedaży papierów wartościowych, składania ofert ich nabycia lub zapisu na
papiery wartościowe Spółki.
Niniejsza prezentacja ani żadna jej część jak też fakt jej dystrybucji nie będą stanowić podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięcia jakiegokolwiek
zobowiązania. Nie stanowi ona też źródła informacji, które mogłyby być podstawą decyzji o zawarciu jakiejkolwiek umowy lub zaciągnięciu jakiegokolwiek zobowiązania. Nie należy
dla jakichkolwiek potrzeb polegać na informacjach zawartych w niniejszej prezentacji, ani też zakładać, że informacje te są kompletne, ścisłe lub rzetelne. Wszelkie takie założenia
czynione są wyłącznie na własne ryzyko.
Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzieliły żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji
ani zapewnień co do ścisłości, kompletności lub rzetelności informacji bądź opinii zawartych w niniejszej prezentacji.
Oświadczenia zawarte w niniejszej prezentacji, które nie stanowią faktów historycznych są „oświadczeniami dotyczącymi przyszłości”. Oświadczenia dotyczące przyszłości, w
szczególności takich jak przewidywania co do przychodów z określonych rynków czy rozważania dotyczące rozwoju Spółki jej podmiotów zależnych oraz podmiotów
stowarzyszonych i powiązanych („Grupa Kapitałowa”), nie należy traktować jako wiążących prognoz. Ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie
Zarządu Spółki, ani jakiekolwiek inne osoby nie udzielają zapewnienia, że przewidywania dotyczące przyszłości zostaną spełnione, w szczególności nie gwarantują zgodności
przyszłych wyników lub wydarzeń z tymi oświadczeniami jak również tego, że przyszłe wyniki Grupy Kapitałowej nie będą się istotnie różnić od przewidywanych.
Informacje zamieszczone w niniejszej prezentacji mogą ulegać istotnym zmianom.
Ani Spółka ani żadna inna osoba nie ma obowiązku aktualizowania lub dbania o aktualność informacji zawartych w niniejszej prezentacji ani też poprawiania jakichkolwiek
ewentualnych nieścisłości; wszelkie wyrażone w niniejszej prezentacji opinie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Ani Spółka, ani jakikolwiek członek jej organów, pracownik
wyższego lub niższego szczebla, ani też jakakolwiek inna osoba nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszej
prezentacji lub jej treści.
Poprzez udział w niniejszej prezentacji lub przyjęcie kopii niniejszego dokumentu, zobowiązują się Państwo do przestrzegania wspomnianych wyżej ograniczeń i
warunków.
Prezentowane w niniejszej prezentacji założenia finansowe nie stanowią prognozy wyników finansowych.

