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Huawei opublikował dziś raport roczny za 2018 rok. Firma utrzymała silny wzrost obrotów. Przychody ze
sprzedaży wyniosły 721, 2 mld CNY, co oznacza wzrost o 19.5% względem roku poprzedniego. Zysk netto
osiągnął poziom 59.3 mld CNY, co stanowi wzrost o 25.1% rok do roku.

W 2018 r. Huawei zainwestował 101.5 mld CNY (14.1% swoich przychodów ze sprzedaży) w badania i
rozwój, zajmując piąte miejsce na świecie w zestawieniu The 2018 EU Industrial R&D Investment
Scoreboard. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wydatki Huawei na badania i rozwój osiągnęły poziom ponad
480 mld CNY. Według oficjalnych danych Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Huawei
złożył w 2018 roku 5 405 wniosków patentowych, zajmując pierwsze miejsce wśród wszystkich firm
składających wnioski na całym świecie.

Technologia informacyjno-komunikacyjna szybko wkracza do każdej branży. Spowodowało to cyfrową,
inteligentną transformację siłę napędową współczesnej gospodarki. Poprzez znaczne i konsekwentne
inwestycje w rozwój rozwiązań 5G, a także komercyjne ich wdrażanie na dużą skalę, Huawei angażuje się w
budowę najlepszych na świecie połączeń sieciowych. W trakcie tego procesu firma będzie nadal ściśle
przestrzegać wszystkich odpowiednich norm, aby budować bezpieczne, godne zaufania i wysokiej jakości
produkty. Pracując na rzecz osiągnięcia tego celu wyraźnie stwierdziliśmy: bezpieczeństwo cybernetyczne i
ochrona prywatności użytkowników są absolutnym priorytetem naszych działań. Jesteśmy przekonani, że
klienci, którzy zdecydują się na wybór rozwiązań Huawei będą najbardziej konkurencyjni w erze 5G. A kraje,
które podejmą współpracę z firmą, zyskają przewagę przed kolejną falą wzrostu w gospodarce cyfrowej
powiedział Guo Ping, Rotating Chairman Huawei, po publikacji rocznego sprawozdania.

Najprostszym sposobem na zburzenie twierdzy jest zaatakowanie jej od wewnątrz. Najłatwiej jest ją z kolei
wzmocnić z zewnątrz. Idąc naprzód, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby odwrócić uwagę od
zewnętrznych czynników rozpraszających ją, poprawić zarządzanie i poczynić postępy w realizacji naszych
strategicznych celów. Będziemy nadal wzmacniać zgodność operacyjną, zapewniać ciągłość biznesową i
zrównoważony rozwój oraz kultywować otwarty ekosystem, w którym wszyscy uczestnicy będą
współpracować i wspólnie prosperować. Ponadto, będziemy kontynuować naszą transformację organizacyjną,
aby wzbudzić większą pasję i zaangażowanie w całej organizacji podkreślił Guo Ping.

W segmencie usług operatorskich Huawei wprowadził na rynek swoje najnowsze rozwiązania 5G i SoftCOM
AI, koncentrując się na tym, aby były jak najprostsze w obsłudze i eksploatacji. W 2018 r. wprowadzono
również innowacje w takich dziedzinach jak szerokopasmowy dostęp do internetu oraz internet rzeczy (IoT),
pomagając operatorom w wykorzystywaniu nowych możliwości rozwoju. W 2018 r. przychody ze sprzedaży
Huawei w branży usług operatorskich osiągnęły poziom 294 mld CNY czyli mniej więcej tyle samo, co w
roku poprzednim.

W swojej działalności w obszarze enterprise Huawei kontynuował dostarczanie usług w chmurze, big data,
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rozwiązań z zakresu sztucznej inteligencji (AI) i IoT, oraz gamy produktów dla centrów przetwarzania
danych, pamięci masowych typu all-flash i WiFi. Dzięki integracji tych technologii do swojej platformy
cyfrowej, Huawei ułatwił budowę inteligentnych i bezpiecznych miast oraz inteligentnych kampusów.
Przyczynił się także do cyfrowej transformacji swoich klientów w sektorze finansowym, transportowym i
energetycznym. W 2018 r. przychody Huawei ze sprzedaży w sektorze enterprise osiągnęły poziom 74.4 mld
CNY, co oznacza wzrost o 23.8% w stosunku do roku poprzedniego.

Huawei uruchomił 160 usług i 140 rozwiązań w chmurze, a także współpracował ze swoimi partnerami, aby
obsługiwać klientów na całym świecie w 40 strefach czasowych w 23 regionach. Huawei poszerzył swoją listę
partnerów do ponad 6 000 w tej dziedzinie i aktywnie bada wykorzystanie swoich usług AI w ponad 200
projektach w 10 największych branżach.

W działalności konsumenckiej Huawei jeszcze bardziej zwiększył swój udział w globalnym rynku
smartfonów i poprawił pozycję swoich urządzeń klasy high end. Dokonał również znaczących przełomów w
budowaniu inteligentnego ekosystemu dla wszystkich scenariuszy zastosowań. W 2018 r. przychody ze
sprzedaży produktów konsumenckich Huawei osiągnęły poziom 348.9 mld CNY, co oznacza wzrost o 45.1%
w stosunku do roku poprzedniego.

Sprawozdania finansowe zawarte w Raporcie Rocznym 2018 są niezależnie kontrolowane przez KPMG,
międzynarodową firmę księgową z tzw. Wielkiej Czwórki. Raport Roczny 2018 dostępny jest na stronie:
www.huawei.com/en/press-events/annual-report/2018
Aktywacja: 29/03/19 12:15, odsłony: 43

Strona 2 / 2

