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Wyniki finansowe 1H 2016



Przychody
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Wynik brutto ze sprzedaży Wynik operacyjny

• Przychody – efekt wysokiej bazy w 1H2015. Najwyższa sprzedaż w historii

• EBIT 1H2015 zawiera rozwiązanie rezerwy 2,7 mln zł na KGP

• Selektywne podejście do kontraktów w sektorze publicznym (rezygnacja ze złożenia 33%)

• Koncentracja na wyższej marży

• Zamknięcie 5-letniego cyklu inwestycyjnego, przy opóźniającym się rozpoczęciu 

kolejnego

+1%



Zdecydowana poprawa marżowości 2Q vs 1Q

Wyniki w I Q2016

• Zmiany struktury sprzedaży: kontrakty mniejsze, 

ale wyżej marżowe

• Zmniejszony udział podwykonawców 

• Optymalizacja organizacyjna

Wyniki w IIQ2016
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• Wzrost %GA - mniejsza sprzedaż oraz odprawy 

dla pracowników i menedżerów

• Zrealizowana redukcja zatrudnienia -5%

• Większe koszty sprzedaży m.in. z uwagi na 

rosnącą liczbę przetargów 2-etapowych 

• Wzrost outsourcingu specjalistów

• Wzrost %GA - mniejsza sprzedaż oraz odprawy 

dla pracowników i menedżerów

• Zrealizowana redukcja zatrudnienia -5%

• Większe koszty sprzedaży m.in. z uwagi na 

rosnącą liczbę przetargów 2-etapowych 

• Wzrost outsourcingu specjalistów

• Wzrost %GA - mniejsza sprzedaż oraz odprawy 

dla pracowników i menedżerów

• Zrealizowana redukcja zatrudnienia -5%

• Większe koszty sprzedaży m.in. z uwagi na 

rosnącą liczbę przetargów 2-etapowych 

• Wzrost outsourcingu specjalistów

352,8

176,0

5,9%

0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
11,0%
12,0%
13,0%
14,0%
15,0%
16,0%
17,0%
18,0%
19,0%
20,0%
21,0%
22,0%
23,0%
24,0%

1H2015 1H2016

2,2%2,2%



Cash flow 1H 2016 i struktura finansowania
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Cash flow Poziom gotówki

• Brak długu netto

• Wysoka pozycja gotówkowa 

(ok. 60% kapitalizacji)

• Finansowanie kapitału 

obrotowego ze środków 

własnych i tanim długiem 
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• CFO – etap „inwestowania” 

w kontrakty

• Zwiększenie lewarowania 

w IIIQ wraz z  planowanym 

wzrostem backlogu
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mln PLN
Stan na 30.06.2016

wykorzystane dostępne

Finansowanie bezkosztowe lub z preferencyjnymi odsetkami 7,6 X

Finansowanie kosztowe (w tym faktoring) 9,2 60,8



Optymalne zarządzanie kapitałem pracującym

CKG netto w dniach

�Zobowiązania: handlowe, pożyczki, kredyty bankowe, faktoring, pozostałe, kaucje gwarancyjne, zobowiązania podatkowe
�Należności: handlowe i pozostałe, kaucje gwarancyjne
�W odniesieniu do przychodów netto
�Wartości uśrednione 
�Okres: 180 dni

• Spółka umiejętnie korzysta z wydłużonych 

terminów płatności oraz preferencyjnego 

finansowania

• Jednocześnie  Spółka utrzymuje szybką 

rotację zapasów 

• Spółka umiejętnie korzysta z wydłużonych 

terminów płatności oraz preferencyjnego 

finansowania

• Jednocześnie  Spółka utrzymuje szybką 

rotację zapasów 

• Spółka umiejętnie korzysta z wydłużonych 

terminów płatności oraz preferencyjnego 

finansowania

• Jednocześnie  Spółka utrzymuje szybką 

rotację zapasów 

77,5
16,4

103,6

-17,6

Należności Zapasy Zobowiązania Konwersja gotówki



Niskie zadłużenie - bardzo dobra kondycja finansowa

Wskaźniki rentowności 1H2016 1H2015

Rentowność sprzedaży (brutto) 9,6% 4,8%

Rentowność EBITDA 0,9% 1,5%

Rentowność zysku operacyjnego -0,2% 1,1%

Rentowność brutto -0,6% 0,6%

Rentowność netto -3,6% 0,5%

Zasady wyliczania:

Rentowność sprzedaży (brutto) = zysk brutto na sprzedaży/przychody ze sprzedaży

Rentowność EBITDA = (strata z działalności operacyjnej+amortyzacja)/przychody ze sprzedaży

Rentowność zysku operacyjnego = strata z działalności operacyjnej/przychody ze sprzedaży

Rentowność brutto = strata przed opodatkowaniem/przychody ze sprzedaży

Rentowność netto = strata netto/przychody ze sprzedaży

Wskaźniki struktury finansowania
Stan na 

30.06.2016

Stan na 

31.12.2015

Wskaźnik zadłużenia ogólnego 0,79 0,82

Wskaźnik zadłużenia oprocentowanego do 

aktywów
0,07 0,03

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych 

kapitałem własnym
1,30 1,30

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 0,34 0,17

Zasady wyliczania:

wskaźnik zadłużenia ogólnego = zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem/aktywa ogółem

wskaźnik zadłużenia oprocent. do aktywów = zadłużenie oprocentowane/aktywa ogółem

wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym = kapitał własny/aktywa trwałe

wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zadłużenie oprocentowane/kapitał własny

Wskaźniki płynności Stan na 30.06.2016 Stan na 31.12.2015

Wskaźnik bieżącej płynności (current ratio) 1,15 1,13

Wskaźnik szybkiej płynności (quick ratio) 0,88 0,99

Zasady wyliczania:

Current ratio = aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe

Quick ratio = (aktywa obrotowe-zapasy-krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe bierne)/zobowiązania krótkoterminowe



Sprzedaż i portfel 
zamówień 1H 2016
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Wartość przetargów publicznych 
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Bardzo słabe wykorzystanie środków nowej Perspektywy finansowej 
Unii Europejskiej 2014-2020, wg szacunków  poniżej 10%   

Spadek inwestycji w IIQ o 4,9 proc. r/r – zdecydowanie niższa 
dynamika PKB niż oczekiwana 

Dwucyfrowe spadki zamówień publicznych dla branży 
infrastrukturalnej

73 proc. przetargów w segmencie IT dot. dostaw sprzętu i licencji

Zauważalny wzrost inwestycji firm, szczególnie finansowych, w 
wyspecjalizowane rozwiązanie IT, głównie IT Security

Duże zainteresowanie przedsiębiorstw outsourcingiem –
poszukiwanie oszczędności i optymalizacja. Według ekspertów 
będzie to jeden z najbardziej perspektywicznych segmentów rynku 
w najbliższych latach 

• Najmniejsza liczba przetargów od 
3 lat.  Dynamika -54% vs. 2014 rok*

• Wartość przetargów -39% vs. 2015 r.
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Sprzedaż 1H 2015/1H 2016

18%

7%

16%

7%10%

10%

17%

15%

Data Center

Airport Automation

Building Automation

Software Development

Ekspozycje multimedialne

DMS

Sprzedaż sprzętu
komputerowego i licencji
Pozostałe segmenty

Struktura sprzedaży w 1H16

Zmiana w sprzedaży w poszczególnych liniach 
biznesowych r/r.

• Największy wpływ na spadek sprzedaży r/r –

zakończenie dużych projektów 

infrastrukturalnych 
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Bieżący backlog w kolejnych latach
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Rok 2016

Rok 2017+
Łączny backlog 

286 mln zł

* Na 31 lipca

Rok 2016

• Ponadroczne opóźnienie 

w rozpisywaniu projektów 

z perspektywy 2014-20

• Spodziewany wzrost portfela 

w ciągu kilku miesięcy

• Ponadroczne opóźnienie 

w rozpisywaniu projektów 

z perspektywy 2014-20

• Spodziewany wzrost portfela 

w ciągu kilku miesięcy

• Ponadroczne opóźnienie 

w rozpisywaniu projektów 

z perspektywy 2014-20

• Spodziewany wzrost portfela 

w ciągu kilku miesięcy

367,5

193,8

134,7

92,2

2015 2016*

Skuteczność pozyskiwania zleceń

26%Komercyjny Public27%



Backlog na 2016+

Backlog 

wg linii 

biznesowych

Data Center
12%

Building Automation 24%

Airport Automation 8%

Ekspozycje mutlimedialne
23%

DMS 8%

Enterprise AM 6%

Dostawy sprzętu/licencji
12%

Pozostałe



Potencjał wzrostu backlogu –
oferty złożone



Pipeline 2016+ o wartości 292 mln zł 
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• Dywersyfikacja: 174 klientów

• Dwucyfrowa marża I 

• Udział rynku publicznego < 30 %
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• Dwucyfrowa marża I 

• Udział rynku publicznego < 30 %



ISOK – stan obecny i podjęte 
działania



ISOK – stan obecny i podjęte działania

Otrzymanie pisma o odstąpieniu od realizacji 5. etapu ISOK. Bez negatywnego 
wpływu na przyszłe wyniki 

Prace realizacyjne na środowisku developerskim zostały zakończone. System gotowy 
do wdrożenia w środowisku zamawiającego został zabezpieczony i złożony 
w depozycie sądowym 

Decyzja dotycząca dalszych losów projektu po stronie zamawiającego, Qumak
podtrzymuje możliwość dokończenia realizacji Projektu.

Spółka będzie dochodzić swoich praw na drodze sądowe



Perspektywy w obszarze 
produktowym



Symulator

SIMTRAQ Full VR – EN57

Symulator wirtualnej rzeczywistości,

Fotel na miniplatformie 6-osiowej,

Gogle i rękawice do interakcji.

SIMTRAQ – EN57

Kabinowy symulator EN57,

Może być zamontowany na platformie 6-osiowej,

Fizyczny kokpit, fizyczne odwzorowanie kabiny maszynisty.



Innowacyjny symulator najpopularniejszego zespołu trakcyjnego w Polsce EN57 
(tabor ok. 1000 sztuk). Entuzjastyczny odbiór na największych światowych targach 
transportowych INNOTRANS

Osiągnięta zdolność produkcji dowolnej lokomotywy kabinowej w trybie ok. 6 miesięcy 
(tabor ok. 3000 szt.). 

Możliwość skonstruowania symulatora dowolnej maszyny w rok zamiast nawet 3 lat

Współpraca ze szkołami zawodowymi i uczelniami 

Autorski software może być „silnikiem” dowolnej symulacji w rozszerzonej rzeczywistości 
(AR), Użycie mechanizmów behawioralnych i sztucznej inteligencji do symulowania 
zachowań ludzi, pojazdów, służb bezpieczeństwa: oferta m.in. dla lotnisk, wojska, 
policji, służb antykryzysowych, wywiadu. 

Potencjalne 

rynki
szacowany rynek symulatorów kolejowych w Polsce 2017-2018

60

mln



gospodarka 
energetyczna 
(efektywność)

systemy 
transportowe

bezpieczeństwo platformy 
komunikacyjne

e-administracja

Smart City – innowacyjne produkty dla gmin 

Produkty w grupach już rozwinięte lub w trakcie developmentu



Smart City – innowacyjne produkty dla miast i gmin 

• Platforma wspierająca lokalny rynek pracy

• Narzędzie pomiaru warunków środowiskowych 

• Aplikacja do zarządzania zużyciem mediów w budynkach użyteczności publicznej

• Narzędzie integrujące e-usługi (transportowe, kulturalne, sportowe, społeczne) na poziomie lokalnym

• Platforma integrująca e-komunikację z urzędami miejskimi 

• System informacji przestrzennej na podstawie map GIS

Wybrane produkty oferowane obecnie gminom

szacowana roczna wartość dostępnego rynku
115

mln
szacowany udział Qumak10-25%



Pionierskie wdrożenie Qumak dla Energi-Operatora – nagrodzone na targach 
ENERGETAB 2016 

Magazyn ma służyć gromadzeniu energii w czasie produkcji oraz jej wykorzystania 
(oddania) gdy zaistnieje taka potrzeba. 

Kluczowy element budowy nowoczesnych sieci Smart Grid, wykorzystywane 
bilansowania systemu energetycznego oraz poprawy jakości energii elektrycznej

Duże zapotrzebowanie ze strony Operatorów Systemu Dystrybucyjnego (OSD)

Mogą także wspierać działalność tradycyjnych elektrowni

Potencjał sprzedażowy również w segmencie przemysłowym 

Magazyny energii - unikatowe wdrożenie



Wstępne założenia strategii 2017-2020

Opracowanie strategii w oparciu o kierunki rozwoju rynku wskazane przez
Gartnera, Forestera, ale także w oparciu o doświadczenia i przewidywania kadry
zarządzającej

Uproszczenie i uporządkowanie struktury – odejście od wielu linii biznesowych
w stronę 4-5 synergicznych obszarów produktowo-usługowych

Doskonalenie organizacyjne poprzez ograniczenie procesów, elastyczne podejście
do zarządzania projektami oraz większy nacisk na systematyczne podwyższanie
kwalifikacji pracowniczych

Innowacyjne usługi i produkty (w tym aplikacje biznesowe) oraz autorskie
rozwiązania m.in. w segmencie Smart City

Rozwój outsourcingu i uelastycznienie zatrudnienia

Wyjście za granicę na zasadzie stałej współpracy z globalnymi partnerami
technologicznymi

Znaczne zmniejszenie ekspozycji na rynek publiczny

Utrzymanie udziału rynkowego w kluczowych obszarach, gdzie kompetencje
spółki są unikatowe, a pozycja rynkowa silna



Podsumowanie 1H 2016



Podsumowanie

Trudna sytuacja rynkowa w segmencie publicznym z dużym wpływem na projekty 
infrastrukturalne 

Znaczna poprawa marżowości w 2Q vs. 1Q 2016, dzięki zmianie struktury sprzedaży 
i zmniejszonemu udziałowi podwykonawców

Bardzo dobra sytuacja płynnościowa, brak długu netto

Backlog z dużym potencjałem wzrostu 

Ważny etap budowy portfolio produktowego zakończony: 

• Produkty symulacyjne

• Aplikacje dla gmin i miast

• Magazyny energii



www.qumak.pl

Aleje Jerozolimskie 134
PL 02-305 Warszawa
T: +48 22 519 08 00
F: +48 22 519 08 33

e-mail: qumak@qumak.pl



Załącznik



Wyniki 1H2016 – RZiS oraz bilans

w tys. zł 30.06.2016 r. 31.12.2015 r.

Razem kapitał własny 48 534 55 194

Aktywa trwałe razem 37 350 42 545

Aktywa obrotowe, w tym: 194 438 257 772

Zapasy 16 415 11 073

Należności handlowe oraz pozostałe należności 90 498 147 312

Aktywa z tytułu niezakończonych umów 32 981 20 849

Pozostałe aktywa niefinansowe 19 064 11 331

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 34 956 66 781

Aktywa razem 231 788 300 317

Zobowiązania długoterminowe, w tym: 14 700 16 621

Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe 2 239 1 422

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 5 449 8 354

Rezerwy 7 012 6 845

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 168 544 228 502

Krótkoterminowe pożyczki, instrumenty dłużne i 

kredyty bankowe
14 302 7 818

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania 103 420 160 691

Zobowiązania z tyt. Umów niezakończonych 8 736 31 637

Rezerwy 13 243 6 465

Przychody przyszłych okresów 28 853 21 600

Kapitał i zobowiązania razem 231 788 300 317

w tys. zł 1H2016 1H2015 Zmiana %

Przychody ze sprzedaży 176 048 352 787 -50,1%

Koszt własny sprzedaży 159 114 335 964 -52,6%

Zysk brutto na sprzedaży 16 934 16 823 0,7%

Koszty sprzedaży 6 950 8 324 -16,5%

Koszty zarządu 10 383 7 735 34,2%

Pozostałe przychody operacyjne 372 3 482 -89,3%

Pozostałe koszty operacyjne 745 465 60,2%

Zysk z działaności operacyjnej -412 3 781 -

Wynik na przychodach i kosztach finansowych -730 -1 777 -58,9%

Zysk przed opodatkowaniem -1 142 2 004 -

Podaek dochodowy i odroczony podatek 

dochodowy
5 288 332 -

Zysk netto -6 430 1 672 -



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.


