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prezentacja wyników

za I kwartał 2020/2021

(październik – grudzień 2020 r.)



1.

Grupa Sescom –

podstawowe informacje



Sescom to spółka technologiczna, działająca w obszarze

usług technicznego Facility Management (FM), mocno

skoncentrowana na nowych technologiach do 

optymalizacji działalności własnej i klientów firmy, a także

na potrzebach otoczenia związanych ze zrównoważonym

rozwojem.

Spółka od 2013 r. notowana jest na GPW w Warszawie.

1.1. Sescom – kim jesteśmy?

3

26.944
zrealizowanych zleceń 

w I kw. 2020/2021

280
klientów z 21 krajów 

obsłużonych I kw. 2020/2021



Sescom – obszary działalności operacyjnej1.2.
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2.

Wyniki finansowe

I kw. 2020/2021



2.1. Wyniki skonsolidowane Sescom za I kw. 2020/2021 - skrót
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2.2. Wyniki finansowe – porównanie r/r oraz kw/kw
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Marże I kw. 19/20 IV kw. 19/20 I kw. 20/21

Przychody (mln zł) 43,7 30,8 36,3

Marża EBITDA (%) 11,1 5,5 9,2

Marża EBIT (%) 9,0 2,3 6,5

Marża zysku netto 
(%) 6,4 2,6 5,0
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Zysk netto

Sprzedaż grupy Sescom w wysokości 36,3 mln zł wypracowana

w I kwartale roku obrotowego 2020/2021 oznaczała spadek w stosunku

do analogicznego kwartału w roku poprzednim o 7,4 mln zł, czyli -17%

r/r.

Chociaż skutkiem obniżenia sprzedaży był również spadek kosztów

rodzajowych o 4,9 mln zł (-13% r/r), redukcja kosztów nie była na tyle

duża, żeby utrzymać marże wypracowane w I kw. 2019/2020.



2.3.
Sprzedaż grupy Sescom w I kw. 2020/2021 w poszczególnych obszarach 

biznesowych
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26

14

2,2 1,6
0,04

22,7

10,4

1,3 1,8
0,08

Facility Management IT Infrastructure Store Logistics Processess
Support

Energy

Sprzedaż poszczególnych linii biznesowych 
w mln zł

I kw. 19/20

I kw. 20/21

Główne czynniki wpływające na zmiany w sprzedaży poszczególnych obszarów

Facility Management

▪ Spadek liczby prac o ok. 16% r/r, spowodowany 

lockdownem

▪ Przesuwanie harmonogramowych przeglądów na kolejne 

miesiące na rynkach zagranicznych

IT Infrastructure

▪ Spadek liczby prac o ok. 17% r/r, spowodowany wysoką 

bazą w I kw. 19/20 (realizacja projektów wymiany kas SCO, 

migracji systemów operacyjnych)

Store

▪ Spadek liczby projektów dot. otwarć nowych placówek branż: 

HoReCa i modowej 

▪ Częściowe pokrycie luki przychodowej kompleksowymi 

modernizacjami dla formatów wielkopowierzchniowych

LPS

▪ Wzrost sprzedaży wózków widłowych o 0,4 mln zł (+61% r/r) 

Energy

▪ Brak przychodów z nowych instalacji i sprzedaży hardware

▪ Zwiększenie liczby opomiarowanych obiektów r/r ze 187 do 441



2.4.
Sprzedaż Grupy Sescom w I kw. 2020/2021 w poszczególnych krajach
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Sprzedaż w kluczowych 

krajach Grupy (tys. zł)

74,9%

77,8%

25,1%

22,2%

I kw. 19/20

I kw. 20/21

Sprzedaż krajowa Sprzedaż zagraniczna

I kw. 19/20 I kw. 20/21 Zmiana

Polska 32 741 28 244 -14%

Niemcy 3 888 3 500 -10%

Holandia 2 119 1 843 -13%

Węgry 615 874 42%

Czechy 1 040 547 -47%

43,9 mln zł

36,3 mln zł Polska

▪ Zamknięcie galerii handlowych w listopadzie zredukowało 

liczbę realizowanych prac. W porozumieniu z klientami 

przeglądy i inne prace harmonogramowe zostały 

przesunięte na grudzień i styczeń.

Niemcy i Holandia

• W grudniu galerie handlowe zostały zamknięte. 

Dotychczas w tych krajach obowiązywał „lekki” lockdown, 

jednak obostrzenia w połowie grudnia zostały 

zintensyfikowane. 

Węgry

• Praca na Węgrzech przebiega bez utrudnień – otwarte 

pozostają zarówno galerie handlowe, jak i sklepy 

wielkopowierzchniowe.

Czechy

• Czesi w okresie I kw. 20/21 wzmacniali obostrzenia 

handlowe. Galerie handlowe były zamknięte przez ok. 1,5 

miesiąca. Dynamicznie zmieniające się regulacje 

wpływają negatywnie na wolumen prac w tym rejonie.



2.5 Kreacja skonsolidowanego wyniku finansowego (tys. zł) I kw. 20/21 vs I kw. 19/20
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• W związku ze spadkiem sprzedaży, 

zmniejszeniu uległy koszty operacyjne 

powiązane ze świadczonymi usługami: zużycie 

materiałów i energii, usługi obce, wartość 

sprzedanych towarów i materiałów.

• Redukcja tych trzech grup kosztów rodzajowych 

wyniosła ok. 5,2 mln zł względem 

analogicznego kwartału w roku poprzednim.

• Część kosztów rodzajowych uległa natomiast 

zwiększeniu: wartość wynagrodzeń wzrosła 

o ok. 17% r/r, co ma związek ze zwiększaniem 

zatrudnienia w grupie.

• Zwiększeniu o ok. 4% uległy również koszty 

związane z amortyzacją.

2.6. Struktura kosztów rodzajowych

11
953 906 990 966

4 553 555
3 519 289

21 709 897

18 472 543

88 882

98 526

3 654 391

4 266 714

807 995

651 892

570 903

317 343

6 611 742

5 728 984

I kw. 19/20 I kw. 20/21

Wartość sprzedanych
towarów i materiałów

Pozostałe koszty rodzajowe

Ubezpieczenia społeczne i
inne świadczenia

Wynagrodzenia

Podatki i opłaty

Usługi obce

Zużycie materiałów i energii

Amortyzacja

38 951 272

34 046 256



2.7. Struktura zadłużenia
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I kw. 19/20 IV kw. 19/20 I kw. 20/21

Wskaźnik ogólnego
zadłużenia 0,44 0,38 0,35

Dług netto 2,6 mln zł -10,1 mln zł -9,1 mln zł

Dług netto/EBITDA LTM 0,28 -0,94 -0,99

Ok. 35% pasywów grupy na dzień 31.12.2020 r. stanowiły zobowiązania,

z czego 78% było zobowiązaniami o krótkim terminie zapadalności:

• zobowiązania handlowe w kwocie 11,9 mln zł (spadek wartości o 40% r/r),

• zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń o wartości 2,4 mln zł,

• bierne rozliczenia międzyokresowe i rezerwy w kwocie ok. 2 mln zł

składające się głównie z rezerw premiowych dla pracowników oraz rezerw

na świadczenia pracownicze,

• zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 1 mln zł,

• zobowiązania finansowe z tytułu leasingu o wartości ok. 2,2 mln zł.
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3.

Sytuacja operacyjna

I kw. 2020/2021



Październik 2020 r.:

Nabycie 100 proc. udziałów w FIXFM, która posiada prototypową technologię do automatyzacji procesu obsługi rynku 

zamówień technicznych oraz dokapitalizowanie tej spółki w celu zdynamizowania jej rozwoju

Grudzień 2020 r.:

Podwyższenie kapitału zakładowego w FIXFM. Sposób dokapitalizowania:

- 1.000.000 zł w gotówce,

- 600.000 zł w formie wkładu niepieniężnego: know-how w postaci modelu biznesowego „Platformy Usług Facility

Management HAL” stanowiącego do tej pory własność intelektualną Sescom

Styczeń 2021 r.:

Rozstrzygnięcie przetargu na realizację usług utrzymania technicznego obiektów handlowych Auchan Polska – kontynuacja 

dotychczasowej współpracy, utrzymanie kontraktu generującego ok. 8-10 mln zł rocznie

Luty 2021 r.:

Rekomendacja zarządu Sescom dotycząca dywidendy: wypłata 0,40 zł na uprawnioną akcję

Marzec 2021 r.:

Objęcie 17,4% akcji w Bankilo S.A. – spółce rozwijającej platformę sprzedaży energii OZE za kwotę 500 tys. zł

3.1.
Kluczowe wydarzenia w okresie I kw. 2020/2021 oraz do dnia publikacji raportu 

finansowego
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3.2. Sescom Facility Management 

15

Sescom IT Infrastructure

15 448

5 578

15 140

4 312

14 105

3 487

Prace wykonane w Polsce Prace wykonane poza Polską

Wolumen wykonanych prac linii FM 
(przeglądów, zleceń planowanych oraz 
awaryjnych) w Polsce oraz za granicą 

I kw. 19/20 IV kw. 19/20 I kw. 20/21

10 253

8 741 8 487

Wolumen prac zrealizowanych przez linię IT Infrastructure

I kw. 19/20 IV kw. 19/20 I kw. 20/21

W okresie od października do grudnia 2020 r. w ramach linii IT 

Infrastructure zrealizowano 8.487 zleceń, co oznacza spadek wolumenu 

prac o ok. 17% r/r.

• Wszystkie prace wykonane zostały w Polsce, za wyjątkiem dwóch prac 

instalacyjnych zrealizowanych dla klienta brytyjskiego.

• W drugiej połowie grudnia 2020 r. rozpoczęła się realizacja kolejnego 

kontraktu dla ogólnopolskiej sieci drogerii: uruchomienie 62 kas w 34 

obiektach klienta.

• Na II kwartał 20/21 planowana jest realizacja kolejnych zleceń związanych 

z wdrożeniem kas SCO dla dotychczasowych klientów.

• Wzrost zachorowań w Europie, którego konsekwencją było ponowne 

ograniczenie handlu, przyczynił się do spadku zleceń FM.

• Zmniejszenie aktywności odnotowano szczególnie poza Polską, gdzie 

wolumen wykonanych prac w I kw. 20/21 spadł o ok. 37%. r/r.

• W Polsce liczba wykonanych prac również uległa zmniejszeniu, 

jednak spadek ten był łagodniejszy od odnotowanego za granicą 

i wyniósł 9% r.r.

• Spadek zachorowań oraz wdrożenie programów szczepień 

w kolejnych kwartałach powinno umożliwić powrót do wolumenów 

prac sprzed pandemii. 



• Sescom Store zanotowała spadek liczby zrealizowanych projektów. 

Na rynku brakuje szczególnie zleceń dotyczących otwarć nowych 

placówek.

• Mimo słabszej koniunktury gospodarczej, spółka Sestore

odpowiedzialna za rozwój linii pozyskuje kolejne kontrakty 

modernizacyjne dla sklepów wielkopowierzchniowych oraz stacji 

paliw.

• W I kw. 20/21 w ramach linii Sescom Store zrealizowano istotny 

projekt przygotowania stref kasowych w 22 hipermarketach pod 

SCO. Analogiczny projekt na 76 miejsc kasowych Sescom Store

zrealizuje w I poł 2021 r.

3.3. Sescom Store

16

Sescom Energy

Prace
związane z 
instalacjami

HVAC

Otwarcia
Zamknięcia
obiektów

OBUD Modernizacje

I kw. 19/20 5 6 3 3 4

I kw. 20/21 - 1 - - 7 • W I kw. 20/21 r. Sescom w ramach linii Energy kontynuował 

realizację usługi optymalizacji zużycia energii w obiektach dwóch 

klientów: sieci sklepów z artykułami RTV oraz na stacjach Shell 

Polska.

• Popularyzacja usług optymalizacji energetycznej oraz działania 

handlowe zaowocowały realizacją dwóch projektów pilotażowych 

dla klientów sieciowych oraz przeprowadzeniem spotkań 

biznesowych z siedmioma kolejnymi potencjalnymi klientami 

z branży retail. Efektem działań będzie wdrożenie usług Sescom 

Energy w kolejnych obiektach.

• Na dzień publikacji raportu Sescom przygotowuje się do realizacji 

następujących projektów:

• rozszerzenie współpracy z Shell Polska o kolejne sześć obiektów,

• rozpoczęcie pilotażu usługi dla ogólnopolskiej sieci kin,

• przygotowanie do uruchomienia kontraktu w 16 obiektach sieci 

hipermarketów

187

441 441

I kw. 19/20 IV kw. 19/20 I kw. 20/21

Liczba obiektów objętych usługą Energy na ostatni dzień 
danego okresu



• Wpływ obostrzeń gospodarczych na główne branże klientów LPS: produkcyjną,

magazynową oraz hipermarkety jest mniej istotny, niż w handlu detalicznym.

• Wszystkie przeglądy pojazdów oraz prace serwisowe zaplanowane na okres

październik – grudzień 2020 r. zrealizowano zgodnie z harmonogramem.

• Zestawiając I kw. 20/21 oraz I i IV kw. 2019/2020, zaobserwować można tendencję

wzrostową wykonywanych prac. Wzrost liczby prac w ujęciu rok do roku wyniósł ok.

24%.

• W I kw. 20/21 dominujący udział w sprzedaży linii LPS stanowiła sprzedaż nowych

wózków widłowych. Warto podkreślić, że sprzedaż nowych pojazdów magazynowych

wpłynie długoterminowo na wzrost liczby przeglądów okresowych.

3.4. Sescom Logistics 

Processes Support
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Sescom Digital

54%37%

9%

Udział poszczególnych typów 
usług w przychodach linii LP

Sprzedaż
wózków

Serwis
wózków

Wynajem
wózków

• W październiku zakończony został projekt 

pilotażowy dla klienta z branży paliwowej. 

Jego celem było przeprowadzenie 

procesów inwentaryzacyjnych w typowym 

obiekcie sieciowym.

• W listopadzie i grudniu spółka rozpoczęła 

realizację kolejnych dwóch projektów 

pilotażowych dla klienta z branży 

dyskontów spożywczych.

• Wdrożenie i kompleksowe wykorzystanie 

usługi zarządzania aktywami w kilku 

rozproszonych obiektach jednej sieci ma 

pełnić rolę prezentacji możliwości finalnej 

wersji systemu przed pozyskaniem 

pierwszego kontraktu.

• W I połowie 2021 r. Sescom zamierza 

rozpocząć realizację pierwszej umowy 

na świadczenie usług Digital w 

obiektach rozproszonych  

699

846 865

I kw. 19/20 IV kw. 19/20 I kw. 20/21

Wolumen wykonanych prac (przeglądów, zleceń 
planowanych oraz awaryjnych) 

w ramach linii Logistics Processes Support



3.5.
Inwestycja w Bankilo
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Przedmiot działalności Bankilo

▪ Bankilo tworzy innowacyjną platformę do sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł OZE, 

umożliwiającą wirtualny przepływ energii z miejsca wytworzenia do miejsca zużycia. 

Rozwiązanie pozwoli na sprzedaż energii, wykorzystanie poza miejscem wytworzenia oraz 

zachowanie w celu zużycia w przyszłości

Powody inwestycji w Bankilo

• Bankilo ułatwi wejście na rynek kolejnym prosumentom, co doprowadzi do wzrostu rynku 

miniproducentów OZE

• Platforma transakcyjna zagreguje sprzedaż zielonej energii, która będzie wykorzystywana 

w elektrolizerach Sescom

• Zarząd Sescom chce mieć wpływ na rozwój rynku OZE w Polsce poprzez zaangażowanie 

kapitałowe w innowacyjne rozwiązania

Plan rozwoju Bankilo

▪ Platforma uzyska pełną funkcjonalność w ciągu trzech lat

▪ Pierwsze przychody Platformy powinny zostać wygenerowane w piątym kwartale działania

▪ Szacowane potrzeby kapitałowe w ciągu trzech najbliższych lat: 6-10 mln zł

▪ Zarząd Sescom nie wyklucza dalszych inwestycji w Bankilo w kolejnych latach

W dniu 01.03.2020 r. Sescom objął 17,4% akcji w spółce Bankilo S.A. za kwotę 500 tys. zł. W rozdrobnionej 

strukturze właścicielskiej Sescom dysponuje największą liczbą akcji.



▪ Kondycja branż posiadających wiodący 

udział w sprzedaży grupy

▪ Dalszy rozwój projektów wodorowych

▪ Działania władz krajów Europy podjęte 

wobec ponownego wzrostu zachorowań

▪ Zmiany zachodzące w sieciach handlowych

▪ Utrzymanie zatrudnienia w grupie

3.6. Czynniki, które wpłyną na wyniki

Sescom w kolejnych kwartałach
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Nota prawna
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Niniejszy dokument został przygotowany przez Sescom S.A. („Sescom”) z siedzibą w Gdańsku (80-244), przy ul. Grunwaldzkiej 82, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000314588, NIP 9571006288, REGON 220679145, kapitał zakładowy 2.100.000 zł, w całości wpłacony.

Sescom nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez

właściwe przepisy prawa.

Oświadczenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym dokumencie, w szczególności takie jak przewidywania co do przychodów czy rozwoju grupy kapitałowej Sescom („Grupa Sescom”),

zostały ustalone na podstawie szeregu założeń, oczekiwań oraz projekcji, a w związku z tym obarczone są ryzykiem niepewności i mogą ulec zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych jak i

wewnętrznych i nie należy traktować ich jako wiążących prognoz. Ani Sescom, ani osoby działające w jej imieniu, w szczególności członkowie Zarządu Sescom, doradcy Sescom, 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 Sescom nie będą się istotnie różnić od przewidywanych. Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią w szczególności

przyrzeczenia Sescom dotyczącego osiągnięcia określonych wyników finansowych przez Grupę Sescom ani określonego poziomu wyceny Grupy Sescom w przyszłości.

Istotnym zmianom mogą podlegać informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie. Sescom nie przewiduje, by niniejszy dokument podlegał zmianie, aktualizacji lub modyfikacji w celu

przedstawienia zmian zaistniałych po dniu jego publikacji, o ile nie będzie to wymagane przez właściwe przepisy prawa.

Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert w rozumieniu odpowiednio art. 66 i art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks

cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), w szczególności oferty ani zaproszenia do nabycia jakichkolwiek papierów wartościowych Sescom ani też zachęty do składania ofert nabycia lub

zapisu na papiery wartościowe Sescom, ani też oferty publicznej papierów wartościowych Sescom w rozumieniu art. 2 lit. d Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia

14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia

dyrektywy 2003/71/WE (Dz.U.UE.L.2017.168.12).

Niniejszy dokument nie stanowi informacji o papierach wartościowych Sescom i warunkach ich nabycia lub objęcia stanowiącej wystarczającą podstawę do podjęcia decyzji o nabyciu lub objęciu

tych papierów wartościowych. Niniejszy dokument nie podlega dystrybucji w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Republice Południowej Afryki ani Japonii.

Informacje i dane zawarte w niniejszym dokumencie są udostępniane wyłącznie w celach informacyjnych i nie powinny stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Treść niniejszego

dokumentu nie stanowi rekomendacji, opinii ani analizy inwestycyjnej, prawnej, księgowej lub podatkowej.

Każda osoba będąca w posiadaniu niniejszego dokumentu jest odpowiedzialna za przeprowadzenie własnej analizy informacji zawartych lub wymienionych w niniejszym dokumencie oraz za

dokonanie oceny merytorycznej i ryzyk związanych z informacjami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Wszelka odpowiedzialność Sescom, osób działających w jej imieniu, w szczególności członków Zarządu Sescom, doradców Sescom, pracowników i współpracowników wyżej wymienionych osób

oraz jakichkolwiek innych osób w związku z niniejszym dokumentem i zawartymi w nim informacjami jest wyłączona. Wyżej wymienione osoby nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje

inwestycyjne osoby, w której posiadaniu znajduje się niniejszy dokument lub która miała, choćby pośrednio, dostęp do jej treści, i ich skutki, w szczególności za poniesione przez taką osobę szkody

(zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści).
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