
 

  
sescom.eu 

 

 

Sescom S.A. 
Grupa Kapitałowa 
 
ul. Grunwaldzka 82 
80-244 Gdańsk 

NIP: 9571006288 
REGON: 220679145 
KRS: 0000314588 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 
w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy 

Kapitał zakładowy: 
2.100.000 PLN 
opłacony w całości 
+48 58 761 29 60 
info@sescom.eu 
 

 

 

 

20.11.2017, Gdańsk 

 

 

Informacja prasowa 

 

W ostatnim roku Sescom osiągnął rekordowe wyniki finansowe, rozwinął ofertę i wszedł na 

kolejne nowe rynki. Rok obrotowy w Sescom trwa od 1 października do 30 września. Spółka 

opublikowała raport za IV kwartał i jednocześnie przedstawiła dane narastające za cały rok 

obrotowy 2016/17.  

IV kwartał roku obrotowego był dla Grupy Sescom S.A. bardzo udany. Przychody w tym okresie 

wyniosły 28,8 mln zł, to niemal o 4 mln więcej niż w analogicznym okresie roku obrotowego 2015/16.  

Ze skonsolidowanych danych narastających ze wszystkich czterech kwartałów wynika, że rok 

obrotowy 2016/17 firma zakończyła z najlepszymi wynikami finansowymi w historii. Wstępnie, 

przychody wzrosły o 36% (rdr) tj. o 25,2 mln zł i wyniosły 95,6 mln zł. Sescom zamknął rok z zyskiem 

netto na poziomie 5,8 mln zł (+31% rdr). 

- Liczby jasno potwierdzają, że nasza strategia rozwoju się sprawdza. Wzrost przychodów i zysków 

to m.in. wynik dobrze zaplanowanej i przeprowadzonej w maju 2016 inwestycji, czyli zakupu 

zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Obecnie, jako Oddział Sescom S.A. we Wrocławiu, 

świadczy ona usługi z zakresu serwisu infrastruktury IT. Efektem jest zwiększenie skali działania  

i rekordowe wyniki finansowe firmy w zakończonym właśnie roku obrotowym - mówi Sławomir 

Halbryt, Prezes Zarządu Sescom S.A. 

W roku obrotowym 2016/17 Sescom przeznaczył też znaczne środki na inwestycje w rozwój 

wewnętrznych narzędzi informatycznych dodatkowo zwiększających efektywność działań firmy, 

rozbudowę floty samochodowej oraz prace rozwojowe związane z dalszą ekspansją na rynkach 

zagranicznych. W ostatnim czasie Sescom zaczął świadczyć usługi w Skandynawii oraz powołał do 

życia spółkę brytyjską Sescom Ltd. 

- Obecnie z usług firmy korzysta już ok. 150 stałych klientów w Europie. To ponad 33 tys. 

obsługiwanych placówek. Mówimy tu już nie tylko o ich utrzymaniu technicznym. Coraz częściej 

rozmowy dotyczą nowych możliwości, jakie dają wdrożenia nowych technologii – dodaje Prezes 

Halbryt. 

Zgodnie ze strategią firmy, do 2020 roku Sescom buduje pozycję europejskiego lidera i kontynuuje 

globalną ekspansję. Mocny nacisk kładzie na dostarczanie oferty dopasowanej do potrzeb klientów, 

co ze względu na dynamikę rynku oznacza jego stałe, aktywne monitorowanie, ze szczególnym 

uwzględnieniem nowych technologii dla retail. W marcu 2017 Sescom zaktualizował swoją ofertę. 

Poszerzył portfolio usług technicznych związanych z utrzymaniem placówek sieciowych właśnie  
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o wdrożenia nowych technologii. 

Skonsolidowany raport roczny Sescom przedstawi na przełomie lutego i marca 2018 roku. 

Sescom S.A. działa od 2008 roku i świadczy kompleksowe usługi techniczne dla sieci handlowych  

i usługowych przez cały cykl życia ich placówek - od planowania inwestycji, projektowania  

i wykańczania obiektów, przez utrzymanie techniczne, optymalizację zużycia energii, po wdrożenia 

nowych technologii i analitykę wspierającą wzrost efektywności. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kontakt dla mediów: 

 

Krzysztof Kołaski 

Specjalista ds. PR 
T: +48 502 708 754 
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