
Kluczowe czynniki, które wpłynęły na wielkość sprzedaży Grupy w analizowanym okresie:

Spadek liczby prac utrzymaniowych z obszaru wentylacji i klimatyzacji związany z historycznie chłodnym sierpniem.  

Widoczny efekt wysokiej bazy w przypadku linii biznesowej IT Infrastructure, gdzie w sierpniu zrealizowano 
24 instalacje SCO wobec 240 miesiąc wcześniej.

Sprzedaż skonsolidowana Grupy
sierpień 2021 r.
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Sprzedaż skonsolidowana Grupy Sescom w mln zł

Sprzedaż poszczególnych linii biznesowych w mln zł (wyłączono sprzedaż wewnętrzną)
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Sprzedaż skonsolidowana Sescom w sierpniu 
2021 r. wyniosła 11,2 mln zł, co oznacza wzrost 
względem sierpnia 2020 r. o 6% oraz spadek 
o 2% względem lipca 2021 r.

Czynniki wpływające na sprzedaż w analizowanym 
miesiącu i przyszłych okresach

Segment FM odnotował w sierpniu 2021 r. wzrost sprzedaży o odpowiednio: 5,4% r/r oraz 9,3% 
względem poprzedniego miesiąca. Wzrost sprzedaży w segmencie FM jest wynikiem realizacji kilku 
kompleksowych projektów instalacyjnych, m.in. wymiany urządzeń klimatyzacyjnych i sprężarek 
w obiektach dotychczasowych klientów.
Liczba prac w obszarze technicznego FM w Polsce spadła o ok. 6,7% r/r oraz o ok. 7,7% m/m.
Poza Polską wolumen zrealizowanych zadań serwisowych w obszarze FM spadł o 11,8% względem 
sierpnia 2020 r. oraz o ok. 17,9% w ujęciu m/m.
Spadek wolumenu zleceń był efektem rekordowo chłodnego sierpnia – co wpłynęło na mniejsze 
zapotrzebowanie serwisowe, szczególnie w obszarach wentylacji i klimatyzacji. 

Sprzedaż linii IT Infrastructure wzrosła w sierpniu 2021 r. o 12,2% r/r. oraz zmniejszyła się o 23,6% 
względem lipca 2021 r.
Wolumen zrealizowanych prac w analizowanym miesiącu wzrósł o 19,2% r/r oraz spadł o 7,6% m/m.
Głównymi projektami zrealizowanymi w sierpniu 2021 r. były instalacje 24 kas samoobsługowych 
(self-checkout) w 8 obiektach dotychczasowych klientów oraz przygotowanie i uruchomienie infrastruktury 
IT w 14 nowo oddanych do użytku obiektach handlowych.

Sprzedaż w obszarze Energy wyniosła w sierpniu 2021 r. 0,04 mln zł (+46,9% r/r, +36,1% m/m).
W ramach linii Energy w analizowanym miesiącu trwały prace dotyczące wymiany dotychczasowej instalacji pomiaro-
wej w 63 obiektach klienta na system SES Control. Projekt wymiany powinien zostać zrealizowany do końca 2021 r.

Przychody linii Sescom Store w sierpniu 2021 r. wyniosły 0,42 mln zł (+33,8% r/r oraz +264,1% względem 
lipca 2021 r.).
W sierpniu spółka zależna Sestore zrealizowała 2 istotne projekty modernizacyjne: dla klienta z branży 
ubezpieczeniowej oraz dla sieci jubilerskiej, których wartość zamknęła się w kwocie 0,4 mln zł.

Sprzedaż linii biznesowej Logistics Processes Support wyniosła w sierpniu 2021 r. 0,25 mln zł wobec 
0,49 mln zł rok wcześniej oraz 0,51 mln zł wypracowanych w lipcu 2021 r.
W obszarze LPS w analizowanym miesiącu wykonano 275 zleceń serwisowych (-2,1% r/r oraz -11,6% m/m).
Znaczny spadek sprzedaży w analizowanym miesiącu wynikał z braku sprzedaży towarów (pojazdów 
magazynowych).
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