
Warszawa, 26 sierpnia 2015 r. 

Prezentacja wyników finansowych w 1H2015 



Qumak SA jest spółką informatyczno-technologiczną. 
Wdraża innowacyjne rozwiązania IT w 
przedsiębiorstwach usługowych (telekomunikacja, 
finanse) oraz w sektorach: przemysłowym, 
infrastrukturalnym, edukacyjnym i administracji 
publicznej. Spółka zapewnia jednocześnie ich serwis i 
utrzymanie.  
 
Qumak współpracuje z najlepszymi dostawcami sprzętu  
i oprogramowania. Przy realizacji złożonych projektów 
interdyscyplinarnych współpracuje ze sprawdzonymi 
podwykonawcami o komplementarnych kompetencjach. 
 
Spółka świadczy też usługi outsourcingu pracowników 
dla wielu wiodących firm działających m.in. w branży 
telekomunikacyjnej, finansowej, multimedialnej, 
energetycznej oraz IT.  

Filia w Gdańsku 

Centrala w Warszawie 

Oddział w Krakowie 

Profil działalności spółki 

Adres:   Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 

Przychody w 2014:  577, 5 mln PLN 

Liczba pracowników: 683 

Specjalistyczna oferta: 12 Centrów Kompetencyjnych 

na rynku IT 



Ranking IDG TOP 200 za 2014 r. * na podstawie szacunków własnych  

Pozycja rynkowa spółki 

Dostawca rozwiązań i usług IT 
dla sektora edukacyjnego i 
naukowo-badawczego 

Dostawca rozwiązań 
inteligentnych budynków 

wśród  dostawców usług 
integracyjnych 

wśród dostawców usług centrów 
i przetwarzania danych 

pod względem przychodów z 
sektora przemysłowego i 
budowlanego 

największy dostawca 
serwerów 

Dostawca rozwiązań w 
infrastrukturze lotniczej * 



Oferta – linie biznesowe 

Software Development 

Contact Center 

Business Intelligence  

& Big Data  

Data Center 

Airport Automation 

Smart City 

Building Automation 

Zarządzanie majątkiem i 
Serwis Desk  

Security & Business 
Continuity  

Multimedia  

Serwis IT 

Usługi Outsourcingowe 



Najbardziej perspektywiczne linie biznesowe 

Software Development* 

Dedykowane zintegrowane rozwiązania IT bazujące na oprogramowaniu 
własnym lub/i open source (SOA, BPM, GIS, CMS, systemy dla telko). 
Produkty przeznaczone dla administracji publicznej i sektorów: 
finansowego, telko 

Oferta oparta o kompetencje i produkty rozwinięte przy realizacji 
zaawansowanych systemów IT dla sektora publicznego. 

Szansa na osiągnięcie ponadprzeciętnej rentowności, skalowalność biznesu  

 

Kompleksowe rozwiązania podnoszące komfort i bezpieczeństwo 
życia w mieście oraz redukujące koszty energii i transportu: 
inżynieria ruchu, monitorowania i detekcja, dynamiczne systemy 
informacji, zarządzanie oświetleniem dróg, e-komunikacja z 
mieszkańcami 

Oferta rozwijana będzie na bazie kompetencji pozyskanych przy 
realizacji Inteligentnych Systemów Transportowych  

Szansa na zagospodarowanie dużego rynku zasilanego intensywnie 
ze środków UE 

 

Smart City* 

*dotychczas Systemy IT dla sektora publicznego   

*dotychczas Inteligentne Systemy Transportowe 



Wyniki i kluczowe wskaźniki 

finansowe po 2Q/1H 2015 
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Zysk  
netto  

160,3 

263,9 

2Q2014 2Q2015

Przychody 

• Wzrost przychodów r/r o 65% - najwyższe przychody 
w 2Q w historii 

• Zysk netto 47% wyższy niż rok wcześniej – najwyższy 
wynik 2Q w historii 

• Rentowność netto na zbliżonym poziomie: 1,4% 
wobec 1,6% przed rokiem  

2,5 

3,7 

2Q2014 2Q2015



1H2015 



Najlepsze IH w historii spółki  

Wzrost przychodów r/r o 25%  

Zysk netto ponad 43% wyższy niż rok wcześniej 

Rentowność netto 1,7% wobec 1,5% przed rokiem  
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Zysk netto po 
półroczu  

Przychody 
po półroczu  

296,1 
370,2 

1H2014 1H2015

4,4 
6,3 

1H2014 1H2015



Struktura 
sprzedaży  
1H2015 

Struktura sprzedaży w 1H 2015 

Data Center 
8% 

Infrastruktura lotnicza 
28% 

Intelligent 
transportation system 

4% 
BMS i technologie 

budynkowe  
18% 

Systemy IT dla sektora 
publicznego 

6% 

Business Continuity i 
ochrona danych 

6% 

Ekspozycje 
multimedialne 

5% 

Zarządzanie i serwis 
syst. Komputerowych 

8% 

Sprzedaż sprzętu 
komputerowego  

i licencji 
11% 

Pozostałe 
6% 



Dynamika zysku netto 

* Po oczyszczeniu z 5,4 mln zł rezerwy na NCS 

1,7 

4,4 
6,3 

1,3* 

1H2012 1H2013 1H2014 1H2015
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Zysk netto półrocznie 

Duża dynamika wzrostu 
zysku od momentu 
wdrożenia strategii  

2013-2016 



Zmiana klasyfikacji kosztów sprzedaży  

RZiS (tys. PLN) 1H2015 1H2014 1H2015 1H2014 

Przychody 370 202 296 119 370 202 296 119 

Koszt własny sprzedaży produktów i 
usług = 317 572+ 27 658 =247 933 + 28 347 345 230 276 279 

Zysk brutto na sprzedaży = 50 137 – 27 658 = 43 537 – 28 347 22 478 15 191 

Koszt sprzedaży = 35 982 - 27 658 = 34 171 - 28 347 8 324 5 824 

Przed zmianą Po zmianie 

1H2015 1H2014 1H2015 1H2014 

13,54% 14,70% 6,07% 5,13% 

Zmiany w prezentowaniu marży sprzedaży brutto 

Przed zmianą Po zmianie 

CELE REKLASYFIKACJI KOSZTÓW 

Zwiększenie kontroli nad poziomem 
generowanych kosztów w poszczególnych liniach 
biznesowych  

Większa przejrzystość i adekwatność 



Przepływy pieniężne w 1H2015 

tys. PLN 1H2015 1H2014 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej - 10 701 - 32 097 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej - 3 775 - 3 330 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej 8 775 1 364 



Poziom gotówki na koniec kwartału 
m

ln
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Bezpieczny poziom 
gotówki na koniec 

okresów  

10 

17 

10 

11 

3Q2014 4Q2014 1Q2015 2Q2015



Struktura finansowania 

mln PLN stan na 30.06.2015 

Finansowanie bezkosztowe (wykorzystane)* 11,6 (11,6) 

Finansowanie kosztowe (wykorzystane) 47 (37) 

linia kredytowa wykorzystana 17,5 (7,5) 

faktoring odwrócony (wykorzystany) 30 (29,5) 

Razem wykorzystane finansowanie zewnętrzne  48,6 

* Kaucje podwykonawców, zaliczki, kredyt 

 Duży udział finansowania bezkosztowego 
 Linia kredytowa w gotowości minimalizująca 

ryzyko choćby chwilowej utraty płynności 



Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 1H do marży brutto 

15,2 22,5 

38,34% 37,0% 

1H2014 1H2015

G&A w relacji do marży brutto 

15,2 22,5 

79,8% 

71,4% 

0

15

30

1H2014 1H2015

SG&A w relacji do marży brutto 

-1,34 pp Spadek %G&A r/r -8,4 pp Spadek %SG&A r/r 
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296,1 

370,2 

1,97% 
2,25% 

1H2014 1H2015

G&A w relacji do przychodów 

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu 1H do przychodu  

296,1 

370,2 

4,10% 4,30% 

1H2014 1H2015

SG&A w relacji do przychodów 

Wzrost  %G&A r/r Wzrost %SG&A r/r +0,28 pp +0,2 pp 
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Portfel zamówień 



Backlog w kolejnych latach 

427 
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367 
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Rok 2015 

Rok 2016 

Łącznie: 502 mln zł 
 

* Na 21 sierpnia 2015 



Struktura backlogu 2015-2016 

Data Center  

9% 

Infrastruktura Lotnicza 

21,7% 

Intelligent Transportation 
System 

8,5% 
BMS i technologie 

budynkowe 

25,5% 

Systemy IT dla sektora 
publicznego 

9,3% 

Business Continuity  
i ochrona danych 

4,4% 

Ekspozycje multimedialne 

8,6% 

Zarządzanie i serwis 
systemów 

komputerowych 5,4% 

Pozostałe 

 7,6% 

Backlog  
wg linii 

biznesowych 



Potencjał wzrostu backlogu 

Skuteczność  
pozyskiwania zleceń  

Skuteczność pozyskiwania 
zleceń 

40% 
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103 

183 

Wartość złożonych  ofert oczekujących na 
rozstrzygnięcie  

Rynek 
komercyjny 

129% 
57 

mln zł 

Rynek 
publiczny 

23% 

Duży potencjał wzrostu portfela zamówień wraz  
z ruszeniem przetargów z nowej perspektywy unijnej (2014-20) 

Pokrycie przychodów w 2H14 r. Wartość ofert na 1. miejscu 



 Podsumowanie i cele 



Podsumowanie 

2Q2015: rekordowe wyniki kwartalne 

1H2015: rekordowe wyniki półrocze 

25 proc. wzrost przychodów r/r , 47 proc. wzrost zysku netto r/r 

Pół miliarda w backlogu, w tym 367 mln zł do zrealizowania jeszcze w 2015 r. 

Duży potencjał wzrostu portfela zleceń 



2015 rok: spodziewany dwucyfrowy wzrost przychodów r/r i utrzymanie rentowności netto co najmniej na 
poziomie z 1H. Wypracowanie satysfakcjonującego zysku netto 

Zwiększanie rentowności sprzedaży: wysoka wartość portfela zamówień pozwala na położenie nacisku na 
marżowość nowo pozyskiwanych zleceń 

Zredukowanie kosztów zewnętrznych sprzedaży - powołanie Działu Zakupów 

Zwiększenie udziału instrumentów bezodsetkowych w strukurze finansowania  

Zapewnienie dużej dywersyfikacji portfela zamówień – większy udział zleceń mniejszych, o małym stopniu 
ryzyka, pozwalające na szybą konwersję gotówki  

Rozwój własnych produktów software’owych w ramach nowopowstałego Pionu Projektów Specjalnych. 

Przemodelowanie oferty wybranych linii biznesowych   

Zwiększenie bezpieczeństwa procesów sprzedaży i realizacji - utworzenie Działu Kontroli Wewnętrznej 

Konsekwentne wdrażanie planu optymalizacji kosztowej – dalsza redukcja kosztów operacyjnych  

 

Założenia na najbliższe kwartały 



ZASTRZEŻENIA 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. 



Dziękujemy za uwagę 


