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Sescom – kim jesteśmy?

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.



Obszary działalności

Rozwijany o nowe zastosowania 

i kolejne technologie

Indywidualnie 

projektowane rozwiązania

DigitalEnergy
Facility 

Management

Efektywność 

energetyczna

Rozwijany

o energetykę OZE 

iwodór

Service Design

Sprawność techniczna na  

wszystkich etapach życia  

obiektów

Kompleksowe, holistyczne

spojrzenie

Optymalizacja procesów  

operacyjnych i pomocniczych 

w oparciu o IoT, RFID, xG



Sprzedawane usługi

Technical FM

utrzymanie techniczne

i kompleksowy facility

management 

IT Infrastructure

usługi utrzymania

infrastruktury IT

i rozwiązania 

multimedialne

Logistics Processes 

Support

usługi serwisu, wynajmu

i sprzedaży wózków

widłowych dla

przedsiębiorstw

Store

usługi remontu

i remodelingu obiektów 

sieciowych

Energy

usługi optymalizacji zużycia

energii elektrycznej i innych

mediów

oraz rozwiązania wykorzystujące 

zeroemisyjne źródła energii

Digital

usługi optymalizacji

procesów

operacyjnych 

i pomocniczych

w oparciu o nowe

technologie



Wyniki finansowe 
I półrocza 2020/21



Wyniki skonsolidowane Sescom za I półrocze 2020/2021 - skrót

78,4

65,2

I pół. 2019/2020 I pół. 2020/2021

6,3

4,7

I pół. 2019/2020 I pół. 2020/2021

3,3

1,8

I pół. 2019/2020 I pół. 2020/2021

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży (mln zł) Skonsolidowany zysk EBITDA (mln zł)
Skonsolidowany zysk netto (mln zł)



Sprzedaż grupy Sescom w I pół. 2020/2021 w poszczególnych obszarach biznesowych

Główne czynniki wpływające na zmiany w sprzedaży poszczególnych obszarów

Facility Management:

Spadek liczby prac o 9% spowodowany lockdownami

Store

Spadek liczby wykonanych projektów w związku z ograniczeniami gospodarczymi 

spowodowanymi pandemią

IT Infrastructure

Spadek liczby prac spowodowany ograniczeniami gospodarczymi 

w związku z pandemią

LPS

Stabilny popyt na usługi utrzymania technicznego floty magazynowej, 

dalsza rozbudowa baz klientów

Energy

Stabilna baza zleceń od klienta z branży RTV oraz Shell

47,9

22,5

4 3,2 0,8

41

19,1

1,8 3,1 0,2

Facility Management IT Infrastructure Store Logistics Processes
Support

Energy

I poł. 19/20 I poł. 20/21



Sprzedaż Grupy Sescom w I pół. 2020/2021 w poszczególnych krajach

Sprzedaż w kluczowych 

krajach Grupy (tys. zł)

Względem poprzedniego roku utrzymała się dotychczasowa 

struktura sprzedaży zagranicznej z kluczowymi krajami: 

Niemcami, Holandią, Węgrami i Czechami.

Zauważalne spadki sprzedaży w poszczególnych 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. I półrocze 2019/2020 I półrocze 2020/2021

Polska 56 023 48 951

Niemcy 8 412 6 844

Holandia 4 374 3 202

Węgry 1 673 1 657

Czechy 1 813 1 136

56,1 mln zł

49 mln zł

22,2 mln zł

16,2 mln zł

I poł. 19/20

I poł. 20/21

Sprzedaż krajowa Sprzedaż zagraniczna

71,6% 28,4%

75,2% 24,8%



Kreacja skonsolidowanego wyniku finansowego (tys. zł) I pół. 20/21 vs I pół. 19/20



Marże

Marże I półrocze 2019/2020 I półrocze 2020/2021

Marża EBITDA (%) 8,0 7,2

Marża EBIT (%) 5,5 4,0

Marża zysku netto (%) 4,3 2,7

W analizowanym okresie spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży głównie 

w konsekwencji ograniczeń gospodarczych związanych z sytuacją epidemiczną. 

Powyższe wpłynęło na spadek zyskowności. 

Jedną z przyczyn obniżenia zysku skonsolidowanego był również ujemny wynik 

pozostałych działań operacyjnych grupy (koszt prac B+R w ramach SES BI),

Wpływ na marże miała też strata netto FIXFM, spółki technologicznej, która szacuje 

osiągnięcie progu rentowności w 2023 r.



Ok. 36% pasywów grupy na dzień 31.03.2021 r. stanowiły 

zobowiązania, z dominującą pozycją zobowiązań krótkoterminowych. 

Na łączną wartość bilansową zobowiązań w kwocie 27,1 mln zł, 

składały się głównie:

zobowiązania z tytułu dostaw, usług i pozostałe, w tym: 

handlowe w kwocie 14,8 mln zł (+13% r/r), z tytułu podatków 

i ubezpieczeń w wysokości 2,3 mln zł (+64%) oraz z tytułu 

wynagrodzeń w kwocie 1,1 mln zł (+37% r/r),

pozostałe zobowiązania finansowe – leasing floty pojazdów w 

Grupie w kwocie 6,7 mln zł (-6% r/r),

bierne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 0,9 mln zł, 

związane głównie z rezerwami na świadczenia pracownicze.

Struktura zadłużenia

I półrocze 2019/2020 I półrocze 2020/2021

Wskaźnik ogólnego 

zadłużenia
37,2% 36,4%

Dług netto -0,4 mln zł - 9,7 mln zł

Dług netto/EBITDA 

LTM
-0,05 -0,81
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I pół. 19/20 I pół. 20/21



Koszty rodzajowe

Okres 6 

miesięcy 

zakończony 

31.03.2021

Okres 6 

miesięcy 

zakończony 

31.03.2020

Zmiana

Amortyzacja 2 074 192 1 947 377 7%

Zużycie 

materiałów i 

energii

6 635 050 8 206 798 -19%

Usługi obce 33 930 736 42 526 942 -20%

Podatki i opłaty 394 503 361 906 9%

Wynagrodzenia 8 924 703 7 476 790 19%

Ubezpieczenia 

społeczne i inne 

świadczenia 

1 399 233 1 548 046 -10%

Pozostałe koszty 

rodzajowe
567 889 1 039 991 -45%

Wartość 

sprzedanych 

towarów i 

materiałów

8 703 148 10 263 623 -15%

Koszty rodzajowe w I półroczu 2020/2021 wyniosły ok. 62,6 mln zł 

wobec 73,4 mln zł rok wcześniej. 

Tak, jak w poprzednich okresach, dominującymi pozycjami 

kosztowymi w spółce były usługi obce w kwocie 33,9 mln zł, których 

wartość spadła rok do roku o 20%.

Nastąpił wzrost kosztów wynagrodzeń o 1,4 mln zł r/r, co jest 

rezultatem wzrostu zatrudnienia i zmiany formy współpracy z częścią 

podwykonawców

W I półroczu 2020/21 widoczny był również spadek pozostałych 

kosztów rodzajowych, na które składały się m.in.: podróże służbowe, 

koszty reprezentacji i reklamy, za sprawą ograniczeń 

pandemicznych.



Sytuacja 
operacyjna
I pół. 2020/2021



• Łącznie w I półroczu 2020/2021 r. w obszarze FM Sescom zrealizował w Polsce 25.560 prac, o ok. -9% 

mniej niż rok wcześniej. 

• Słabszy rezultat to efekt przesunięcia części prac, ale również porównania do okresu praktycznie 

wolnego od pandemii.

• 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. 

Sescom Facility Management

27 984

10 891

25 560

6 152

Prace wykonane w
Polsce

Prace wykonane poza
Polską

I poł. 19/20 I poł. 20/21

Wolumen wykonanych prac (przeglądów, 

zleceń planowanych oraz awaryjnych) 

w Polsce oraz zagranicą w ramach linii FM



• Od stycznia do marca 2021 r. uruchomiono łącznie 340 kas SCO w 111 obiektach. Do końca czerwca 

w ramach IT Infrastructure zainstalowanych zostanie jeszcze 550 urządzeń typu SCO. 

• Łącznie, w ramach IT Infrastructure, Sescom zrealizował od października do marca 18.892 prace 

wobec 19.864 w analogicznych miesiącach rok wcześniej. 

Sescom IT Infrastructure

19 864
18 892

I poł. 19/20 I poł. 20/21

Wolumen prac zrealizowanych przez linię IT 

Infrastructure



Zestawienie liczb zrealizowanych 

projektów wg typu wykonanych 

prac

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

zmalał. 

• Spadek w segmentach fashion i HoReCa został częściowo zrekompensowany przez prace 

ogólnobudowlane i modernizacje obiektów wielkopowierzchniowych oraz stacji paliw.

• Nowe zamówienia pozyskane po zakończeniu I półroczna 2020/2021 potwierdzają stopniowy 

powrót popytu na modernizacje obiektów ze strony sieci funkcjonujących w galeriach 

handlowych. 

Sescom Store

7 7 9

2

11

15

9

I poł. 20/21

I poł. 19/20

Instalacje HVAC Otwarcia Zamknięcia OBUD Modernizacje



Wolumen wykonanych prac 

(przeglądów, zleceń 

planowanych oraz awaryjnych) 

w ramach linii Logistics 

Processes Support

• 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. 

Sescom Logistics Processes Support

1 521

1 761

I poł. 19/20 I poł. 20/21



Liczba obiektów objętych usługą 

Energy na ostatni dzień danego 

okresu

• Na koniec marca 2021 r. Sescom posiadał 2 strategicznych odbiorców rozwiązania: ogólnopolską sieć 

sklepów RTV oraz sieć stacji paliw. Usługa Energy Efficiency na koniec 

marca 2021 r. była realizowana w 441 obiektach (wobec 416 na koniec marca 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. 

Sescom Energy

416
441

I poł. 19/20 I poł. 20/21



Zwiększenie 

udziałów 

w SES Hydrogen

do 92,33 proc. jako element 

długofalowych działań grupy, 

polegających na wydzieleniu 

i kontynuacji rozwoju projektów 

wodorowych w ramach 

oddelegowanej do tego celu 

spółki celowej.

o 8 proc. r/r oraz 16 proc. 

m/m, do 10,1 mln zł. Jest to 

kolejny miesiąc ze wzrostem 

obrotów po marcu i 

kwietniu, m.in. za sprawą 

normalizacji sytuacji 

epidemicznej.

List intencyjny 

z LOTOS Asfalt

dotyczący współpracy przy 

programie LOTOS Green H2. Jest 

to pionierskie przedsięwzięcie 

w skali kraju, nastawione na 

wykorzystanie potencjału 

technologii wodorowej 

w energetyce. 

Wzrost 

sprzedaży 

w maju

Istotne wydarzenia po dacie bilansowej



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.pl

Dziękujemy za uwagę


