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Wyniki skonsolidowane Sescom za I-III kw. 2020/2021 - skrót
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Sprzedaż grupy Sescom w I-III kw. 2020/2021 w poszczególnych obszarach biznesowych (mln zł)

Główne czynniki wpływające na zmiany w sprzedaży poszczególnych obszarów

Facility Management:

Spadek liczby prac o 3,2% spowodowany efektem bazy 

(okres od października 2019 r. do lutego 2020 r. był jeszcze 

czasem „przed pandemią”)

Store

Spadek liczby wykonanych projektów w związku z ograniczeniami gospodarczymi 

spowodowanymi pandemią

IT Infrastructure

Spadek liczby prac spowodowany ograniczeniami gospodarczymi 

w związku z pandemią, mniejszy wolumen instalacji SCO

(838 wobec 1211 rok wcześniej)

LPS

Stabilny popyt na usługi utrzymania technicznego floty magazynowej, 

dalsza rozbudowa baz klientów

Energy

Brak przychodów z tytułu instalacji systemu SES Control w skali analogicznej do 

poprzedniego roku, stopniowy wzrost sprzedaży abonamentów
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Sprzedaż Grupy Sescom w I-III kw. 2020/2021 w poszczególnych krajach (tys. zł)

Względem poprzedniego roku utrzymała się dotychczasowa 

struktura sprzedaży zagranicznej z kluczowymi krajami: 

Niemcami, Holandią, Węgrami i Czechami.

Spadki sprzedaży w niektórych krajach, to rezultat restrykcji 

handlowych, również tam, gdzie w poprzednim roku 

obrotowym stosowano łagodniejsze środki zapobiegawcze 

wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa, tj. w Niemczech i 

Holandii.

Na Węgrzech, pomimo utrzymujących się restrykcji 

koronawirusowych, sprzedaż wzrosła o 26%. 
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Sprzedaż w kluczowych 

krajach Grupy (tys. zł)

I-III kw. 2019/2020 I-III kw. 2020/2021

Polska 76 697 71 613

Niemcy 10 030 8 755

Holandia 5 737 5 218

Węgry 2 130 2 688

Czechy 2 249 1 975



Kreacja skonsolidowanego wyniku finansowego (tys. zł) I-III kw. 20/21 vs I-III kw. 19/20



Koszty rodzajowe (tys. zł)

Okres 9 

miesięcy 

zakończony 

30.06.2021

Okres 9 

miesięcy 

zakończony 

30.06.2020

Zmiana

Amortyzacja 3 276 2 933 12%

Zużycie 

materiałów i 

energii

10 134 10 806 -6%

Usługi obce 50 738 56 519 -10%

Podatki i opłaty 583 470 24%

Wynagrodzenia 13 371 10 893 23%

Ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia 

2 124 2 034 4%

Pozostałe koszty 

rodzajowe
815 1 266 -36%

Wartość 

sprzedanych 

towarów i 

materiałów

12 476 13 310 -6%

Koszty rodzajowe w I-III kw. 2020/2021 wyniosły ok. 93,5 mln zł 

wobec 98,2 mln zł rok wcześniej. 

Tak, jak w poprzednich okresach, dominującymi pozycjami 

kosztowymi w spółce były usługi obce w kwocie 50,7 mln zł, których 

wartość spadła rok do roku o 10%.

W I-III kw. 2020/21 widoczny był również wyraźny spadek 

pozostałych kosztów rodzajowych, na które składały się m.in.: 

podróże służbowe, koszty reprezentacji i reklamy, za sprawą 

ograniczeń pandemicznych.



Marże

W analizowanym okresie spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży głównie 

w konsekwencji ograniczeń gospodarczych związanych z sytuacją epidemiczną. 

Spadek sprzedaży zagranicznej wyniósł 4,2 mln zł r/r.

Wynik zwiększyło zdarzenie jednorazowe – otrzymanie dofinansowania FGŚP na 

wynagrodzenia pracowników Sescom S.A. w kwocie 1,2 mln zł w ramach tarczy Anty-

COVID.

Wpływ na marże miała też strata netto spółek zależnych FIXFM Sp. z o.o. w 

wysokości -0,6 mln zł oraz SES Hydrogen S.A. w wysokości 0,2 mln zł, spółek 

technologicznych, które nie osiągnęły jeszcze progu rentowności.

Marże I-III kw. 2019/2020 I-III kw. 2020/2021

Marża EBITDA (%) 10,6 7,3

Marża EBIT (%) 7,1 3,6

Marża zysku netto (%) 5,4
2,7

4,0*



Ok. 36,9% pasywów grupy na dzień 30.06.2021 r. stanowiły 

zobowiązania, z dominującą pozycją zobowiązań krótkoterminowych. 

Na łączną wartość bilansową zobowiązań w kwocie 28,1 mln zł, 

składały się głównie:

zobowiązania z tytułu dostaw, usług i pozostałe, w kwocie 

18,5 mln zł (-0,2% względem 30.09.2020 r.),

pozostałe zobowiązania finansowe – leasing floty pojazdów w 

Grupie w kwocie 6,9 mln zł (-7%),

bierne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 1,4 mln zł, 

związane głównie z rezerwami na świadczenia pracownicze.
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Wskaźnik ogólnego 
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Dług netto -10,1 mln zł - 7,9 mln zł

Dług netto/EBITDA 

LTM
-0,94 -0,83



Sytuacja 
operacyjna
I-III kw. 2020/2021



Sescom Facility Management

40 131

13 659

38 852

10 175

Prace wykonane w 
Polsce

Prace wykonane poza 
Polską

I-III kw. 19/20 I-III kw. 20/21

Wolumen wykonanych prac (przeglądów, zleceń planowanych oraz 

awaryjnych) w Polsce oraz zagranicą w ramach linii FM

• Łącznie w I-III kw. 2020/2021 r. w obszarze FM Sescom zrealizował w Polsce 38 852 prac, o ok. -3,2% 

mniej niż rok wcześniej. 

• Słabszy rezultat jest efektem restrykcji handlowych, chociaż należy zaznaczyć, że jego niewielka skala 

to efekt znacznego udziału w zleceniach sklepów spożywczych, które mogły funkcjonować bez 

przeszkód.

• Należy zaznaczyć, że o ile w Polsce znaczna część prac FM przypada na formaty spożywcze, to z usług 

Sescom poza granicami kraju aktualnie korzystają przede wszystkim klienci z branż fashion i HoReCa, 

które bardziej narażone są na restrykcje handlowe.

• Nowe umowy w obszarze FM to m.in.: New Balance, Yves Rocher i Estee Lauder. 



Sescom IT Infrastructure

28 453 28 044

I-III kw. 19/20 I-III kw. 20/21

Wolumen prac zrealizowanych przez linię IT 

Infrastructure

• Od stycznia do czerwca 2021 r. uruchomiono łącznie 838 kas SCO w 269 obiektach. W całym roku 

obrotowym spółka planuje uruchomić 1 100 nowych kas SCO.

• Łącznie, w ramach IT Infrastructure, Sescom zrealizował od października do czerwca br. 28 044 

prace wobec 28 453 w analogicznych miesiącach rok wcześniej. 

• Zwiększony popyt na urządzenia automatyzujące obsługę klienta jest jednym z efektów pandemii.



Zestawienie liczb zrealizowanych 

projektów wg typu wykonanych 

prac

Sescom Store

7 8 11

3
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9

I-III kw. 20/21

I-III kw. 19/20

Instalacje HVAC Otwarcia Zamknięcia OBUD Modernizacje

49

19

• W wyniku pandemii i wprowadzenia restrykcji handlowych popyt na usługi Sescom Store

zmalał. 

• Spadek w segmentach fashion i HoReCa został częściowo zrekompensowany przez 

modernizacje obiektów wielkopowierzchniowych oraz stacji paliw.



Wolumen wykonanych prac 

(przeglądów, zleceń 

planowanych oraz awaryjnych) 

w ramach linii Logistics 

Processes Support

Sescom Logistics Processes Support

2 340

2 653

I-III kw. 19/20 I-III kw. 20/21

• Klienci DT wykazują niezmienny od początku pandemii popyt na usługi utrzymania technicznego floty 

magazynowej. Wobec zaobserwowanych tendencji rynkowych spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu 

asortymentu o używane wózki widłowe różnych typów i marek.

• Stopniowa rozbudowa bazy klientów jest pozytywną informacją w perspektywie dalszej części 

obecnego roku obrotowego. 

• Rozszerzona zostanie działalność serwisu technicznego. Pełnym zakresem prac technicznych i 

utrzymaniowych oprócz pojazdów magazynowych, zostaną objęte również koparki i ładowarki.



Liczba obiektów objętych usługą 

Energy na ostatni dzień danego 

okresu

Sescom Energy

443 462

I-III kw. 19/20 I-III kw. 20/21

• Usługa Energy Efficiency na koniec czerwca 2021 r. była realizowana w 462 obiektach (wobec 443 na 

koniec czerwca 2020 r.). 

• Sescom konsekwentnie rozbudowuje potencjał w obszarze technologii wodorowej. Kluczowym projektem 

firmy jest HGaaS – koncepcja ekosystemu wykorzystania wodoru wygenerowanego w małych i średnich 

instalacjach OZE. 

• Listy intencyjne w obszarze technologii wodorowych podpisane z miastem Piła i Lotos Asfalt. 



FIXFM spółką 

akcyjną

W sierpniu podczas 

Nadzwyczajnego Walnego 

Zgromadzenia Wspólników 

podjęto decyzję o 

przekształceniu formy prawnej 

FIXFM w spółkę akcyjną.

Sescom wypracował w lipcu 

11,4 mln zł przychodów ze 

sprzedaży, czyli o 14 proc. 

więcej r./r. Był to piąty 

miesiąc z rzędu w 2021 r. ze 

wzrostem obrotów.

Bliżej 60,3 mln zł 

z NFOŚiGW

W lipcu rozwijany przez Sescom 

projekt „Budowa stacji 

tankowania wodoru dla autobusów 

oraz samochodów ciężarowych i 

osobowych” znalazł się w kolejnej 

rundzie naboru na dofinansowanie 

w kwocie 60,3 mln zł od NFOŚiGW.

Wzrost 

sprzedaży 

w lipcu

Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy



Kontakt IR:
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508964347

marek.tymecki@sescom.pl
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