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Podstawowe informacje o grupie kapitałowej

1.1. Podstawowe informacje o Emitencie

Firma:

SESCOM S.A.

Forma prawna:

spółka akcyjna

Kraj siedziby:

Polska

Siedziba:

Gdańsk

Adres:

ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

Tel./ fax:

58 761 29 60/ 58 761 29 61

Internet:

www.sescom.pl

E-mail:

info@sescom.pl

KRS:

0000314588

REGON:

220679145

NIP:

9571006288

Skład Zarządu:
1.

Sławomir Halbryt

Prezes Zarządu

2.

Adam Kabat

Członek Zarządu

3.

Sławomir Kądziela

Członek Zarządu

4.

Magdalena Budnik

Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorcze:
5.

Krzysztof Pietkun

Przewodniczący Rady Nadzorczej

6.

Michał Kaczmarek

Członek Rady Nadzorczej

7.

Adam Protasiuk

Członek Rady Nadzorczej

8.

Wojciech Szabunio Członek Rady Nadzorczej

9.

Dariusz Wieczorek

Członek Rady Nadzorczej

Autoryzowany Doradca:

EBC Solicitors S.A.
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1.2. Podstawowe informacje o spółkach wchodzących w skład grupy kapitałowej

Podmioty zależne:

SESCOM Czech Republic s.r.o.
Forma prawna:

s.r.o. (společnost s ručenímomezeným)1

Siedziba:

Ostrawa, Republika Czeska

Numer w rejestrze:

293 92 004

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Czech i

Słowacji
Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Czech Republic s.r.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Czech
Republic s.r.o.

SESCOM Műszaki Szerviz KorlátoltFelelősségűTársaság
Forma prawna:

KorlátoltFelelősségűTársaság2

Siedziba:

1133 Budapest, Váciút 76. III. em.

Numer w rejestrze:

01-09-175242

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Węgier

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni jednocześnie funkcję członka zarządu SESCOM Műszaki
Szerviz Kft
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni jednocześnie funkcję członka zarządu SESCOM
Műszaki Szerviz Kft

1

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

2

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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SESCOM GmbH
Forma prawna:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung3

Siedziba:

Meinekestraße 27, 10719 Berlin

Numer w rejestrze:

HRB 157689 B

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Niemiec

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM GmbH
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM GmbH

SESTORE Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000529146

Przedmiot działalności:

specjalistyczne roboty budowlane

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESTORE Sp. z o.o.

SDC Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000529961

Przedmiot działalności:

działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:
3

100 proc. (sto procent)

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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SESCOM Technischer Support GmbH
Forma prawna:

Gesellschaft mit beschränkter Haftung4

Siedziba:

Kärntner Ring 5-7, 1010 Wien

Numer w rejestrze:

FN 434777d

Przedmiot działalności:

obsługa serwisowa klientów Emitenta posiadających swoje placówki na terenie Austrii

Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

100 proc. (sto procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na ZW:

100 proc. (sto procent)

Pan Adam Kabat, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer Support
GmbH
Pan Sławomir Kądziela, członek Zarządu SESCOM SA, pełni funkcje członka zarządu SESCOM Technischer
Support GmbH

Podmioty stowarzyszone:
Bałtyckie Centrum Transferu Technologii Spółka Akcyjna (BCTT S.A.).
Forma prawna:

spółka akcyjna

Siedziba:

Gdańsk

Numer w rejestrze:

0000366480

Przedmiot działalności:

zarządzania procesem komercjalizacji badań naukowych oraz transferu technologii

pomiędzy nauką i biznesem oraz pomiędzy przedsiębiorstwami
Udział SESCOM SA
w kapitale zakładowym:

30 proc. (trzydzieści procent)

Udział SESCOM SA
w ogólnej liczbie głosów na WZ:

30 proc. (trzydzieści procent)

Prezes Zarządu SESCOM SA, pan Sławomir Halbryt, pełni jednocześnie funkcję Prezesa Zarządu BCTT S.A.

4

Odpowiednik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
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2. Pismo Zarządu SESCOM S.A.
Szanowni Akcjonariusze!
Przekazujemy Wam sprawozdanie z kolejnego roku działalności SESCOM SA, który obfitował w
szereg istotnych, wręcz epokowych wydarzeń politycznych i gospodarczych w Polsce i za granicą, ale
był także rokiem niezwykłym dla naszej firmy. Wykazaliśmy, że posiadamy potencjał do rozwoju, do
osiągania znakomitych wyników, a także potrafimy stwarzać doskonałe perspektywy na przyszłość.
Takim impulsem na najbliższe lata jest transakcja zakupu przedsiębiorstwa, która wprowadza SESCOM
na nowe obszary rynku.
Z pełnym przekonaniem możemy stwierdzić, że ugruntowaliśmy pozycję lidera technicznego facility
management wśród klientów sieciowych w Polsce i zdobywamy sukcesywnie coraz silniejszą pozycję w
Europie.
W SESCOM wierzymy w zdolności i talenty naszych pracowników i partnerów, wspieramy ich rozwój.
Dzięki zaufaniu, otwartości, zaangażowaniu możemy kreować postawy nakierowane na potrzeby
klientów, którzy otwierają przed nami kolejne perspektywy do budowania przewagi konkurencyjnej i
wzrostu wartości spółki. Wciąż widzimy ogromną przestrzeń do uczenia się i pokonywania kolejnych
barier.
W ciągu ośmiu lat naszej działalności przychody spółki wzrosły 20-to krotnie. Widzimy potencjał do
dalszego tak dynamicznego wzrostu. Podjęliśmy kluczowe decyzje w sprawie ubiegania się o
dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A. Przygotowujemy niezbędne formalności, aby w 2017 zadebiutować
na głównym parkiecie.
Pokazaliśmy, że potrafimy przeprowadzić skomplikowany proces transakcyjny zakupu przedsiębiorstwa
współpracując z doświadczonymi partnerami, zbudowaliśmy naszą wiarygodność i zaufanie banku,
który włączył się w finansowanie transakcji, a potem w promocję naszych osiągnięć. Dokonaliśmy też z
sukcesem włączenia przedsiębiorstwa w nasze struktury, uzyskaliśmy mandat zaufania klientów i
znacznej części pracowników przedsiębiorstwa. Wiele pracy przed nami, ale pierwsze doświadczenia są
niezwykle cenne i budujące.
W roku 2017 dokonamy kolejnej odsłony naszego rozwoju. Nie mamy wątpliwości, że wiodącymi
akcentami obok ekspansji geograficznej będą nowe technologie wspierające biznes klienta, a w ślad za
tym nowa identyfikacja firmy oraz nowa struktura produktowa, nieograniczona dostępność usług,
automatyzacja procesów oraz relacje międzyludzkie. Doświadczenia mijającego roku pokazują nam, że
dalszy rozwój będzie wynikiem jeszcze szerszego wdrażania technologii oraz umiejętności budowania
trwałych aliansów, także ze środowiskiem nauki. Liczymy, że na realizacje projektów pozyskamy
fundusze unijne.
Dziękuję że zaufanie, jakim nas obdarzacie. Z rozwagą podejmujemy kolejne wyzwania, odważnie
stawiamy kolejne kroki w rozwoju naszej spółki. Jestem przekonany, że nasza determinacja
zaprocentuje oczekiwanymi wynikami osiąganymi przez SESCOM SA.
Prezes Zarządu

Sławomir Halbryt
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3. Wybrane dane finansowe za rok 2015 - 2016
3.1. Dane jednostkowe
w tys. zł
4 kwartały
narastająco okres
od 2014-10-01
do 2015-09-30

Przychody ze sprzedaży

w tys. EUR

4 kwartały
narastająco okres
od 2015-10-01
do 2016-09-30

4 kwartały
narastająco okres
od 2014-10-01
do 2015-09-30

4 kwartały
narastająco okres
od 2015-10-01
do 2016-09-30

33548,1

54579,1

7914,9

12657,5

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

9022,1

13918,4

2128,6

3227,8

Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

2982,9

4629,8

703,7

1073,7

Zysk (strata) brutto

3038,9

4506,4

717,0

1045,1

Zysk (strata) netto

2449,0

3941,4

577,8

914,0

Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej

498,4

-747,4

117,6

-173,3

Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej

-1044,5

-6352,5

-246,4

-1473,2

Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej

-226,1

3068,8

-53,3

711,7

Przepływy pieniężne netto razem

-772,2

-4031,1

-182,2

-934,9

23293,8

34577,4

5495,6

8018,9

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

6997,1

14339,4

1650,8

3325,5

Kapitał (fundusz) akcyjny

2100,0

2100,0

495,4

487,0

16296,7

20238,0

3844,8

4693,4

Aktywa razem

Kapitał własny

Powyższe dane finansowe za lata 2014_2015 oraz 2015_2016 zostały przeliczone na EUR według
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2015 i 30.09.2016 roku i
wynoszącego:

30.09. 2015

4,2386 PLN za 1 EUR

30.09. 2016

4,3120 PLN za 1 EUR
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3.2. Dane skonsolidowane
w tys. zł
4 kwartały
narastająco okres
od 2014-10-01
do 2015-09-30

w tys. EUR

4 kwartały
narastająco okres
od 2015-10-01
do 2016-09-30

4 kwartały
narastająco okres
od 2014-10-01
do 2015-09-30

4 kwartały
narastająco okres
od 2015-10-01
do 2016-09-30

Przychody ze sprzedaży

44556,8

70419,2

10512,2

16331,0

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

10938,0

16336,9

2580,6

3788,7

Zysk (strata) na działalności
operacyjnej

4004,6

5427,1

944,8

1258,6

Zysk (strata) brutto

3974,1

5226,5

937,6

1212,1

Zysk (strata) netto

3138,0

4427,6

740,3

1026,8

Przepływy pieniężne netto z
działalności operacyjnej *

439,9

391,2

337,7

90,7

Przepływy pieniężne netto z
działalności inwestycyjnej *

-497,6

-6445,4

-351,3

-1494,8

Przepływy pieniężne netto z
działalności finansowej

-312,9

2864,9

-73,8

664,4

Przepływy pieniężne netto razem

-370,6

-3189,3

-87,4

-739,6

26685,7

39984,5

6295,9

9272,8

Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania

9504,8

18353,4

2242,4

4256,4

Kapitał (fundusz) akcyjny

2100,0

2100,0

495,4

487,0

17180,8

21631,1

4053,4

5016,5

Aktywa razem

Kapitał własny

*) błędne dane porównawcze zostały skorygowane, gdyż kwota 991.639 PLN nie stanowiła przepływów pieniężnych

Powyższe dane finansowe za lata 2014_2015 oraz 2015_2016 zostały przeliczone na EUR według
średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30.09.2015 i 30.09.2016 roku i
wynoszącego:

30.09. 2015

4,2386 PLN za 1 EUR

30.09. 2016

4,3120 PLN za 1 EUR
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4. Roczne sprawozdanie finansowe za rok 2015_2016
Roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe stanowią załączniki do niniejszego
raportu.

5. Sprawozdanie Zarządu z działalności SESCOM w roku 2015_2016
Sprawozdanie Zarządu Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej stanowią załączniki do niniejszego
raportu.

6. Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego
Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania jednostkowego oraz skonsolidowanego
sprawozdania finansowego stanowią załączniki do niniejszego raportu.

7. Oświadczenia Zarządu

7.1. Oświadczenie dotyczące rzetelności sprawozdań finansowych
Niniejszym oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy, roczne jednostkowe i skonsolidowane
sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z przepisami
obowiązującymi naszą Spółkę, oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację
majątkową i finansową Spółki oraz Grupy Kapitałowej oraz jej wyniki finansowe, oraz że sprawozdanie z
działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki i Grupy, w tym opis
podstawowych zagrożeń i ryzyk.

______________
Prezes Zarządu
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7.2. Oświadczenie dotyczące wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań rocznych
Niniejszym oświadczam, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący
badania rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego, został wybrany
zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci, dokonujący badania tego
sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z
właściwymi przepisami prawa krajowego.

______________
Prezes Zarządu

8. Informacje na temat stosowania ładu korporacyjnego przez Emitenta
W zakresie zasad obwiązujących w alternatywnym systemie obrotu NewConnect i ujętych w dokumencie
Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect, Emitent oświadcza, iż w roku obrotowym
2015_2016 nie były przestrzegane następujące zasady:
- Zasada 1. w ramach powyższej zasady Emitent stosuje wszystkie zapisy tego punktu z wyłączeniem
transmisji obrad walnego zgromadzenia przez Internet, rejestracji przebiegu obrad i upubliczniania go na
stronie internetowej. W opinii Zarządu koszty związane z techniczną obsługa transmisji oraz rejestracji
posiedzeń walnego zgromadzenia przez Internet są niewspółmierne do ewentualnych korzyści z tego
wynikających. W momencie wyrażenia ze strony akcjonariuszy Emitenta potrzeby takiej transmisji,
Zarząd podejmie działania zmierzające do przestrzegania powyższej zasady biorąc pod uwagę czynnik
kosztowy. Dodatkowo emitent chciałby zapewnić, iż wszelkie informacje dotyczące obrad Walnego
Zgromadzenia Akcjonariuszy będą publikowane przy wykorzystaniu raportów bieżących oraz strony
internetowej spółki.
- Zasada 3.8. Ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonuje Spółka oraz wpływ wielu czynników
na osiągane przez nią wyniki finansowe, Emitent nie publikował prognoz wyników finansowych.
Publikowanie prognoz w oparciu o szacunki, które w tak zmiennych warunkach są obarczone dużymi
błędami, mogłoby wprowadzić inwestorów w błąd.
- Zasada 5. Spółka nie wykorzystuje indywidualnej sekcji relacji inwestorskich znajdującą się na stronie
www.GPWInfoStrefa.pl, jednakże zapewnia wystarczający dostęp do informacji poprzez prowadzenie
działu „Relacje Inwestorskie” na stronie www.sescom.pl
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- Zasada 9.2. Emitent nie publikuje informacji na temat wynagrodzenia wypłacanego Autoryzowanemu
Doradcy z uwagi na poufność informacji zawartych w umowie. Emitent dodatkowo oświadcza, iż
wynagrodzenie to nie jest istotne z punktu widzenia wyniku finansowego oraz nie odbiega w sposób
znaczący od oferty innych podmiotów świadczących usługi doradcze na rynku NewConnect.
- Zasada 11. Emitent nie mógł zadeklarować, iż będzie przynajmniej 2 razy w roku, przy współpracy
Autoryzowanego Doradcy, organizować publicznie dostępne spotkanie z inwestorami, analitykami i
mediami. Spółka nie wyklucza zmiany swojego stanowiska odnośnie stosowania tej zasady w przyszłości.
Emitent przy współpracy z Autoryzowanym Doradcą będzie jednak organizować spotkania z
inwestorami, analitykami i mediami oraz wykorzystywać inne narzędzia komunikacji tak często, jak będzie
to możliwe i niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania Spółki.

Sławomir Halbryt

____________________
Prezes Zarządu
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