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Grupa Sescom – 3 segmenty działalności

Facility

Management

Technologie 

wodorowe

Usługi 

serwisowe dla 

małego biznesu 

i konsumentów

Facility Management –

segment odpowiadający za 

ponad 95% sprzedaży 

Grupy, zawierający linie 

biznesowe w fazie 

komercjalizacji

FIXFM - usługi dla małych 

firm i odbiorców 

indywidualnych – roczny 

start-up z wysoką dynamiką 

sprzedaży od października, 

ale przed punktem osiągnięcia 

rentowności, wymagający 

dalszych nakładów

SES Hydrogen –

technologie wodorowe –

kapitałochłonny segment 

utworzony w celu realizacji 

przyszłych, wielkoskalowych 

projektów o dużej stopie 

zwrotu



Usługi techniczne 

dla małego biznesu 

i konsumentów

Technologie 

wodorowe

Utrzymanie techniczne 

obiektów sieciowych

Wdrażanie i utrzymanie 

instalacji IT w obiektach 

sieciowych

FIXFM – platforma marketplace

dla usług technicznych

Facility

Management

Sprawność techniczna 

pojazdów transportu 

wewnętrznego

Efektywność energetyczna

Automatyzacja (RFID, IoT)

Klienci: segment home

assistance, small business, 

klienci indywidualni

Hydraulika, elektryka, 

ogrzewnictwo, prace ślusarskie, 

RTV/AGD, PC

Autorskie elektrolizery i kotły 

wodorowe

Technologie umożliwiające 

produkcję i zastosowanie 

zielonego wodoru w 

gospodarce

HUB-y wodorowe

Ekosystem HGaaS

Grupa Sescom – obszary działań operacyjnych



Wyniki finansowe 

pierwszego kwartału 

roku obrotowego 

2021/22



Facility Management (FM)
Technologie 

wodorowe

Usługi serwisowe 

dla małego biznesu

i konsumentów

Razem

I kw. 2020/2021 I kw. 2021/2022
I kw. 

2021/2022
I kw. 2021/2022

I kw. 

2021/2022

Przychody ze 

sprzedaży
36 320 230 40 450 815 1 717 717 571 41 170 103 

EBIT 2 367 668 2 818 417 -578 230 -897 066 1 343 121 

Zysk (strata) przed 

opodatkowaniem
2 307 298 2 603 787 -579 531 -897 046 1 127 210 

Zysk (strata) netto z 

działalności 

kontynuowanej

1 827 191 2 031 200 -469 080 -815 701 746 419 

W podstawowym zakresie działalności, tj. FM 

spółka osiągnęła przychody w kwocie 40,5 mln zł 

(+11% r/r), EBIT na poziomie 2,8 mln zł (+19% r/r). 

Zysk netto wyniósł 2,0 mln zł (+11% r/r).

Segmenty na wczesnym etapie rozwoju 

wygenerowały 0,7 mln zł przychodów oraz stratę 

netto w wysokości -1,3 mln zł.

Razem Grupa Sescom w I kw. roku obrotowego 

2021/2022 wypracowała sprzedaż na poziomie 

41,2 mln zł (+13% r/r), EBIT w wysokości 1,3 mln zł 

(-43% r/r) oraz wynik netto w kwocie 0,7 mln zł 

(-59% r/r).

Skonsolidowana EBITDA Sescom wyniosła 2,8 mln 

zł (-18% r/r).

Wyniki poszczególnych segmentów grupy Sescom w I kw. roku obrotowego 2021/2022



Sprzedaż grupy Sescom w I kw. roku obrotowego 2021/2022 w poszczególnych krajach 

(tys. zł)

Struktura geograficzna zrealizowanych zleceń w stosunku do 

roku ubiegłego nie uległa fundamentalnym zmianom

Ok. 84% wszystkich prac serwisowych segmentu FM zostało 

zrealizowanych w Polsce 

Utrzymała się struktura sprzedaży zagranicznej, z dominującym 

udziałem rynku niemieckiego i holenderskiego, które w I kw. 

2021/22 były razem źródłem ponad 55% przychodów 

wygenerowanych poza Polską

Wśród pozostałych czołowych pod względem sprzedaży krajów 

ponownie znalazły się Czechy i Węgry

41,2 mln zł

36,3 mln zł

Sprzedaż w kluczowych krajach Grupy (tys. zł)

I kw. 2020/2021 I kw. 2021/2022

Polska 28 244 30 358

Niemcy 3 500 3 438

Holandia 1 843 2 525

Czechy 547 1 132

Węgry 873 772

77,8%

73,7%

22,2%

26,3%

I kw. 20/21

I kw. 21/22

Sprzedaż krajowa Sprzedaż zagraniczna



Kreacja skonsolidowanego wyniku finansowego (tys. zł) I kw. 2020/21 vs I kw. 2021/22



Koszty rodzajowe

Okres 3 

miesięcy 

zakończony 

31.12.2021

Okres 3 

miesięcy 

zakończony 

31.12.2020

Zmiana

Amortyzacja 1 413 102 990 966
43%

Zużycie materiałów i 

energii
4 547 976 3 519 289

29%

Usługi obce 21 544 085 18 472 543
17%

Podatki i opłaty 164 739 98 526
67%

Wynagrodzenia 4 776 812 4 266 714
12%

Ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia 

1 015 193 651 892

56%

Pozostałe koszty 

rodzajowe
470 404 317 343

48%

Wartość 

sprzedanych 

towarów i materiałów

5 672 253 5 728 984

-1%

Koszty rodzajowe w I kw. roku obrotowego 2021/2022 

wyniosły 39,6 mln zł wobec 34 mln zł rok wcześniej

Tak, jak w poprzednich okresach, dominującymi 

pozycjami kosztowymi w spółce były usługi obce w 

kwocie 21,2 mln zł, których wartość wzrosła rok do 

roku o 17%

W I kw. roku obrotowego 2021/22 widoczny był 

również wzrost kosztów wynagrodzeń o 12% będący 

wynikiem wzrostu zatrudnienia w dotychczasowej 

strukturze FM, a także zatrudnieniu nowych 

pracowników w jednostkach FIXFM oraz SES Hydrogen

– wzrost zatrudnienia w całej Grupie wyniósł 19%



Marże

W analizowanym okresie spółka odnotowała wzrost przychodów ze sprzedaży głównie 

dzięki: 1) większej o 2,7 mln zł r/r sprzedaży zagranicznej w segmencie FM w efekcie 

braku restrykcji handlowych, 2) większej o 1,4 mln zł r/r sprzedaży krajowej w 

segmencie FM, 3) 0,7 mln zł sprzedaży wygenerowanej w ramach nowego segmentu 

FIXFM

Obniżony wynik netto na poziomie skonsolidowanym to przede wszystkim 

konsekwencja uwzględnienia strat technologicznych spółek zależnych: SES Hydrogen

(-0,5 mln zł) oraz FIXFM (-0,8 mln zł), które etap komercjalizacji mają dopiero przed 

sobą. 

Marże I kw. 2020/21 I kw. 2021/22

Segment FM
Segment FM + Segmenty 

technologiczne

Marża EBIT (%) 6,5% 7,0% 3,3%

Marża zysku netto (%) 5,0% 5,0% 1,8%



Przepływy pieniężne w I kw. roku obrotowego 2021/2022

Przepływy pieniężne (mln zł)

Przepływy z działalności operacyjnej

(0,5 mln zł vs 0,9 mln zł r/r)

Spadek wartości zysku brutto z 2,3 mln 

zł do 1,1 mln zł

Zmniejszenie salda należności 

handlowych o 0,7 mln zł wobec wzrostu 

o 1,8 mln zł rok wcześniej

Zmniejszenie salda zobowiązań o 

5,2 mln zł

Przepływy z działalności inwestycyjnej 

(-1,1 mln zł vs -1,3 mln zł r/r)

Inwestycje w aktywa trwałe FIXFM S.A.

Przepływy z działalności finansowej 

(-0,9 mln zł vs -0,8 mln zł r/r)

Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 

finansowego w kwocie 0,8 mln zł



Ok. 37% pasywów grupy na dzień 31.12.2021 r. stanowiły 

zobowiązania, z dominującą pozycją zobowiązań krótkoterminowych. 

Na łączną wartość bilansową zobowiązań w kwocie 29,2 mln zł, 

składały się głównie:

zobowiązania z tytułu dostaw, usług i pozostałe, w kwocie 

18,3 mln zł

zobowiązania finansowe (leasingi) w kwocie 7,2 mln zł

międzyokresowe w kwocie 2,1 mln zł, związane głównie z 

rezerwami na świadczenia pracownicze oraz kosztami 

podwykonawców

Bilans i struktura zadłużenia w I kw. roku obrotowego 

2021/22

23,1

7,2

0,9 1,0

18,3

7,2

2,1
1,0

Zobowiązania z tyt.
dostaw i usług i

pozostałe

Zobowiązania finansowe Rozliczenia
międzyokresowe bierne

Zobowiązania
podatkowe

30.09.2021 31.12.2021

31.12.2020 31.12.2021

Wskaźnik ogólnego 

zadłużenia
34,8% 37,4%

Dług netto -9,1 mln zł -7,7 mln zł

Dług netto/EBITDA LTM -0,99 -0,86

Zobowiązania w mln zł

25,2

26,4

55,7

51,8

48,2

48,9

32,7

29,2

30.09.2021

31.12.2021

Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania rezerwy



Sytuacja w poszczególnych 

segmentach działalności 

operacyjnej 



Sescom Facility Management

Obszary:

Techniczny Facility Management

Większa stabilność operacyjna klientów zaowocowała wzrostem popytu 

na usługi z obszaru FM: wzrost wolumenu prac o 4% r/r w Polsce oraz 

o 33% za granicą

Store

Stopniowy powrót popytu na realizację projektów modernizacyjnych, dzięki 

normalizacji sytuacji epidemicznej – 40% projektów zrealizowanych w galeriach 

handlowych, backlog na kolejne miesiące o wartości ok. 4 mln zł

IT Infrastructure

Większe przychody m.in. dzięki zrealizowanym instalacjom SCO – 430 kas 

w 96 sklepach oraz wdrożenia infrastruktury IT w 102 oddanych do 

użytku obiektach dotychczasowych klientów

22,72

10,39

1,79 1,34 0,09

24,41

12,66

1,87 1,32 0,19

Facility Management IT Infrastructure Logistics Processes Support Store Energy

Sprzedaż w mln zł

I kw. 20/21 I kw. 21/22

14 105

3 487

14 722

4 621

Prace wykonane w Polsce Prace wykonane poza Polską

I kw. 20/21 I kw 21/22

Liczba wykonanych prac w obszarze technicznego FM



Liczba wykonanych prac serwisowych

FIXFM – utrzymanie techniczne dla small B2B i B2C

W okresie od października 2021 r. do grudnia 2021 r. za pośrednictwem FIXFM zrealizowano 2.298 prac 

serwisowych. Spółka wygenerowała przychody w wysokości 0,7 mln zł.

Blisko 700 wykonawców usług technicznych w bazie specjalizujących się w takich obszarach, jak: hydraulika, 

elektryka, urządzenia grzewcze i gazowe, prace ślusarskie, RTV/AGD oraz naprawa PC

Nawiązanie współpracy z branżą ubezpieczeniową w segmencie Home Assistance

Obecność w 15 województwach w Polsce

555

745

998

2 298

X 2021 XI 2021 XII 2021 razem I kw. 2021/2022

0

0,7

I kw. 20/21 I kw. 21/22

Sprzedaż w mln zł



Liczba autobusów wodorowych w Polsce według założeń Polskiej 

Strategii Wodorowej

SES Hydrogen - Technologie wodorowe

250

1 000

do 2025 do 2030

Podpisanie listu intencyjnego z Polskimi Domami Drewnianymi (zeroemisyjny kocioł wodorowy zostanie 

wykorzystany do ogrzania pierwszego wodorowego osiedla w Polsce w Rudzie Śląskiej na 1,8 tys. mieszkań)

Rezygnacja ze udziału w kolejnej rundzie naboru programu NFOŚiGW „Sprawiedliwa transformacja Nowa 

Energia”

Nabycie 30% udziałów w spółce Nepthyne S.A.

Osiągnięcie przez modułowe elektrolizery SES Hydrogen statusu opłacalnych przedsięwzięć według European

Clean Hydrogen Alliance



Wzrost sprzedaży o 51% r/r  w styczniu 

2022 r.

W styczniu 2022 r.spółka wypracowała 11,1 

mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 

wzrost r/r o 51 proc. W tym okresie 

poza Polską wykonano o 40% prac 

serwisowych więcej r/r

Sescom nie prowadzi działań 

sprzedażowych ani operacyjnych na 

wschód od Polski: w Rosji, jak i Ukrainie. 

Obecny wpływ działań wojennych na 

Ukrainie nie ma bezpośredniego wpływu na 

działalność Grupy Emitenta

Rezygnacja z akwizycji 

Enertech FM Limited

Wstrzymanie dalszych prac związanych z 

przejęciem Enertech FM Limited na rzecz 

innych projektów akwizycyjnych, mających 

szansę na szybszą finalizację

Konflikt zbrojny na Ukrainie

Istotne wydarzenia po zakończeniu I kwartału 

2021/2022



Nota prawna:

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).



Kontakt IR:

Marek Tymecki

IR Manager

508964347

marek.tymecki@sescom.eu

Dziękujemy za 

uwagę


