
(październik 2020 – wrzesień 2021)

Prezentacja wyników 

roku obrotowego 

2020/21 



Wydzielone segmenty – nowy sposób prezentacji danych

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 działalności operacyjnej



Wyniki finansowe 

roku obrotowego 

2020/21



Facility Management (FM)
Technologie 

wodorowe

Usługi serwisowe 

dla małego biznesu

i konsumentów

Razem

2019/2020 2020/2021 2020/2021 2020/2021 2020/2021

Przychody ze 

sprzedaży
135 783 023 133 672 642 0 717 872 134 390 513

EBIT 6 771 662 6 516 608 -353 356 -1 160 769 5 002 484

Zysk (strata) przed 

opodatkowaniem
6 437 522 5 813 996 -609 287 -1 161 465 4 043 245

Zysk (strata) netto z 

działalności 

kontynuowanej

5 364 224 4 581 619 -505 032 -1 089 675 2 986 912

W podstawowym zakresie działalności, tj. FM 

spółka osiągnęła przychody w kwocie 133,7 mln zł 

(-2% r/r), EBIT na poziomie 6,5 mln zł (-4% r/r). 

Zysk netto wyniósł 4,6 mln zł (-15% r/r).

Segmenty na wczesnym etapie rozwoju 

wygenerowały 0,7 mln zł przychodów oraz stratę 

netto w wysokości -1,6 mln zł.

Razem Grupa Sescom w roku obrotowym 

2020/2021 wypracowała sprzedaż na poziomie 

134,4 mln zł

(-1% r/r), EBIT w wysokości 5 mln zł (-26% r/r)

oraz wynik netto w kwocie 3 mln zł (-44% r/r).

Skonsolidowana EBITDA Sescom wyniosła 9,6 mln 

zł (-10% r/r).

Wyniki poszczególnych segmentów grupy Sescom w roku obrotowym 2020/2021



Sprzedaż grupy Sescom w roku obrotowym 2020/2021w poszczególnych 

obszarach biznesowych (mln zł)

Główne czynniki wpływające na zmiany w sprzedaży poszczególnych obszarów

Facility Management:

Spadek obrotów to konsekwencja mniejszej liczby wykonanych prac 

serwisowych, w następstwie ograniczeń handlowych związanych z 

epidemią.

Store

Spadek liczby wykonanych projektów w związku z ograniczeniami 

gospodarczymi spowodowanymi pandemią

IT Infrastructure

Wzrost sprzedaży dzięki nieznacznemu zwiększeniu wolumenu 

zrealizowanych usług serwisowych oraz realizacji kompleksowych projektów 

dostaw i wdrożeń sprzętu IT w obiektach rozproszonych

LPS

Stabilny popyt na usługi utrzymania technicznego floty 

magazynowej, dalsza rozbudowa baz klientów

Energy

Przychody wygenerowane niemal wyłącznie z opłat 

abonamentowych, podczas gdy w roku poprzedzającym 

większa część sprzedaży została osiągnięta dzięki instalacji 

urządzeń SES Control

85,2

37,7

6 5,8 1

81,7

40,7

6 4,8 0,4 0,7

Usługi facility management IT Infrastructure Logistics Processes
Support

Store Energy FIXFM

19/20 20/21

FIXFM

Usługi komercyjne świadczone od lutego 2021 r., dynamiczny 

wzrost wolumenu zleceń oraz sprzedaży od października 2021 r.



Sprzedaż grupy Sescom w roku obrotowym 2020/2021 w poszczególnych krajach (tys. zł)

Struktura geograficzna zrealizowanych zleceń w stosunku 

do roku ubiegłego nie uległa fundamentalnym zmianom

Ok. 75% prac serwisowych zostało zrealizowanych 

w Polsce 

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 23%.

Zauważalna poprawa sprzedaży zagranicznej w II poł. 

2020/2021

99 659

100 450

36 124

33 941

19/20

20/21

Sprzedaż krajowa Sprzedaż zagraniczna

135,8 mln zł

134,4 mln zł

Sprzedaż w kluczowych krajach Grupy (tys. zł)

2019/2020 2020/2021

Polska 99 659 100 450

Niemcy 12 937 12 234

Holandia 7 688 7 474

Węgry 2 953 3 640

Czechy 3 031 2 893



22,4

13,8
16,2

17,7

I poł. 2019/2020 II poł. 2019/2020 I poł. 2020/2021 II poł. 2020/2021

Sprzedaż grupy Sescom w roku obrotowym 2020/2021 – efekt pandemii

Sprzedaż zagraniczna w mln zł

56

43,6
49 51,5

I poł. 2019/2020 II poł. 2019/2020 I poł. 2020/2021 II poł. 2020/2021

Sprzedaż w Polsce w mln zł

I poł. 2019/2020 – okres przedpandemiczny, czas swobodnego 

handlu

II poł. 2019/2020 – pierwsze restrykcje handlowe, lockdown galerii 

handlowych i HoReCa w kwietniu 

I poł. 2020/2021 – pierwsze twarde restrykcje w Europie Zachodniej, 

w Polsce lockdown galerii handlowych w listopadzie, styczniu i 

ostatnich 10 dniach marca

II poł. 2020/2021 – lockdown w kwietniu, następnie okres 

swobodnego handlu



Kreacja skonsolidowanego wyniku finansowego (tys. zł) 2020/21 vs 2019/20



Koszty rodzajowe

Okres 12 

miesięcy 

zakończony 

30.09.2021

Okres 12 miesięcy 

zakończony 

30.09.2020

Zmiana

Amortyzacja 4 574 787 3 921 120 17%

Zużycie materiałów i 

energii
15 017 276 13 676 824 10%

Usługi obce 71 737 811 74 535 310 -4%

Podatki i opłaty 722 162 610 057 18%

Wynagrodzenia 18 525 402 14 218 820 30%

Ubezpieczenia społeczne 

i inne świadczenia 
3 124 937 2 658 779 18%

Pozostałe koszty 

rodzajowe
1 222 153 1 560 649 -22%

Wartość sprzedanych 

towarów i materiałów
17 434 256 16 607 769 5%

Koszty rodzajowe w roku obrotowym 2020/2021 

wyniosły 132,4 mln zł wobec 127,8 mln zł rok 

wcześniej

Tak, jak w poprzednich okresach, dominującymi 

pozycjami kosztowymi w spółce były usługi obce w 

kwocie 71,7 mln zł, których wartość spadła rok do 

roku o 4%

W roku obrotowym 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. 

Należy zaznaczyć, że czas trwania restrykcji dotyczących handlu w galeriach 

handlowych oraz funkcjonowania branży HoReCa był w minionym roku obrotowym 

znacznie dłuższy. Spadek sprzedaży zagranicznej wyniósł ok. 2,2 mln zł r/r.

Obniżony wynik netto na poziomie skonsolidowanym to przede wszystkim 

konsekwencja uwzględnienia strat technologicznych spółek zależnych: SES Hydrogen

(-0,5 mln zł) oraz FIXFM (-1,1 mln zł), które etap komercjalizacji mają dopiero przed 

sobą. Należy także wskazać na wzrost wynagrodzeń.

Marże 2019/2020 2020/2021

Marża EBITDA (%) 7,9 7,1

Marża EBIT (%) 5,0 3,7

Marża zysku netto (%) 4,0 2,2



Przepływy pieniężne w roku obrotowym 2020/2021

Przepływy pieniężne (mln zł)

Przepływy z działalności operacyjnej

(5,9 mln zł vs 15,2 mln zł r/r)

Spadek wartości zysku brutto z 6,4 mln 

zł do 4 mln zł

Zwiększenie salda należności 

handlowych o 3,8 mln zł wobec redukcji 

o 4,1 mln zł rok wcześniej

Zwiększenie stanu zapasów o 1 mln zł.

Zwiększenie salda zobowiązań o 

3,2 mln zł

Przepływy z działalności inwestycyjnej 

(-4,8 mln zł vs -1,1 mln zł r/r)

Nabycie nowych leasingów w Sescom

S.A oraz DT Sp. z o.o. w kwocie 

3,2 mln zł

Nabycie udziałów w Bankilo S.A. za 

0,5 mln zł

Przepływy z działalności finansowej 

(-2,1 mln zł vs -3,5 mln zł r/r)

Wpływ dotacji NCBiR w kwocie 

2,1 mln zł

Spłata zobowiązań leasingowych o 

wartości 3,2 mln zł

Wypłata dywidendy w kwocie 

0,8 mln zł



Ok. 40,4% pasywów grupy na dzień 30.09.2021 r. stanowiły 

zobowiązania, z dominującą pozycją zobowiązań krótkoterminowych. 

Na łączną wartość bilansową zobowiązań w kwocie 32,7 mln zł, 

składały się głównie:

zobowiązania z tytułu dostaw, usług i pozostałe, w kwocie 

23,1 mln zł (+24,5% względem 30.09.2020 r.),

pozostałe zobowiązania finansowe – leasing floty pojazdów w 

Grupie w kwocie 7,2 mln zł (-3%),

bierne rozliczenia międzyokresowe w kwocie 0,9 mln zł, 

związane głównie z rezerwami na świadczenia pracownicze.

Bilans i struktura zadłużenia w roku obrotowym 2020/2021z

66%

26%

5%
2%

71%

22%

4% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Zobowiązania z tyt.
dostaw i usług i

pozostałe

Zobowiązania finansowe Rozliczenia
międzyokresowe bierne

Zobowiązania
podatkowe

30.09.2020 30.09.2021

30.09.2020 30.09.2021

Wskaźnik ogólnego 

zadłużenia
38,3% 40,4%

Dług netto -10,1 mln zł -9,3 mln zł

Dług netto/EBITDA LTM -0,94 -0,97

21,7

25,2

51,6

55,7

45,2

48,2

28,1

32,7

30.09.2020

30.09.2021

Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania rezerwy



Sytuacja operacyjna

w roku obrotowym 

2020/2021



Sescom Facility Management

55 466

17 813

53 433

14 528

Prace wykonane w Polsce Prace wykonane poza Polską

2019/2020 2020/2021

Wolumen wykonanych prac (przeglądów, zleceń planowanych oraz 

awaryjnych) w Polsce oraz za granicą w ramach linii FM

Łącznie w roku obrotowym 2020/2021 r. w obszarze FM Sescom zrealizował w Polsce o ok. -

3,7% mniej prac niż rok wcześniej, poza granicami -18% r/r

Słabszy rezultat jest efektem restrykcji handlowych w I połowie roku obrotowego

O ile w Polsce znaczna część prac FM przypadała na formaty spożywcze

Poza granicami kraju głównymi klientami byli reprezentanci branż fashion i HoReCa,

które są bardziej narażone na restrykcje handlowe.

Mimo okresu pandemii zawarto nowe umowy w obszarze FM, m.in.: New Balance, Yves

Rocher i Estee Lauder



Sescom IT Infrastructure

37 259 37 543

2019/2020 2020/2021

Wolumen prac zrealizowanych przez linię IT 

Infrastructure

W roku obrotowym 2020/21 Sescom zainstalował 1292 kas samoobsługowych (SCO) 

w porównaniu z 1211 rok wcześniej.

Wiodącymi klientami w segmencie pozostają hipermarkety i dyskonty (spożywcze i 

niespożywcze), a także drogerie oraz stacje paliw.

Zwiększony popyt na urządzenia automatyzujące obsługę klienta jest jednym z 

efektów pandemii.



Zestawienie liczb zrealizowanych 

projektów wg typu wykonanych prac

Sescom Store

2

9 11

3

12

3

14

23

24

2020/2021

2019/2020

Instalacje HVAC Otwarcia Zamknięcia OBUD Modernizacje

70

31

W wyniku pandemii i wprowadzenia restrykcji handlowych popyt na usługi 

modernizacji i prac ogólnobudowlanych zmalał

Spadek w segmentach fashion i HoReCa został częściowo zrekompensowany przez 

modernizacje obiektów wielkopowierzchniowych oraz stacji paliw



Sescom Logistics Processes Support

3 196
3 585

2019/2020 2020/2021

Wolumen wykonanych prac (przeglądów, zleceń 

planowanych oraz awaryjnych) 

w ramach linii Logistics Processes Support

Klienci DT Sp. z o.o. wykazują niezmienny od początku pandemii popyt na usługi 

utrzymania technicznego floty magazynowej

Struktura sprzedaży zmienia się na rzecz stabilniejszych przychodów z tytułu serwisu i 

wynajmu (60% vs 54% rok wcześniej)

Wobec zaobserwowanych tendencji rynkowych spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu 

asortymentu o używane wózki widłowe różnych typów i marek



Liczba obiektów objętych usługą Energy 

na ostatni dzień roku obrotowego

Sescom Energy

441 459

2019/2020 2020/2021

Usługa Energy Efficiency na koniec września 2021 r. była realizowana w 459 obiektach 

(wobec 441 na koniec września 2020 r.)

W ramach linii Energy nie zrealizowano projektów instalacyjnych SES Control na taką 

skalę jak rok wcześniej

Dobra współpraca z dotychczasowymi klientami stwarza możliwość ekspansji 

zagranicznej



Liczba autobusów wodorowych w Polsce według założeń Polskiej 

Strategii Wodorowej

SES Hydrogen - Technologie wodorowe

250

1 000

do 2025 do 2030

Osiągnięcie zdolności do udziału w przetargach na dostawę wodoru 

Nawiązanie współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu zbiorowego z miastem Piła

Dołączenie do projektu Nepthyne (produkcja wodoru przy morskiej farmie wiatrowej na Bałtyku) 

Podpisanie listu intencyjnego z LOTOS Asfalt w zakresie współpracy w ramach LOTOS Green H2

Podpisanie listu intencyjnego z Polskimi Domami Drewnianymi



Liczba wykonanych prac serwisowych

FIXFM – utrzymanie techniczne dla small B2B i B2C

Realizacja 2.398 prac serwisowych od lutego 2021 r. do końca września 2021 r. (okres ok. siedmiu miesięcy)

Ponad 800 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 13 województwach w Polsce

Wzrost sprzedaży z 24 tys. zł w pierwszym kwartale 2021 r., do 715 tys. zł w czwartym kwartale 2021 r.

86
718

1 594

2 315

23 963 zł

201 011 zł

476 891 zł

714 609 zł
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Liczba wykonanych prac Sprzedaż netto



Wzrost sprzedaży o 13% na początek 

2021/22

W I kw. 2021/22 (październik – grudzień 2021 

r.) spółka wypracowała 41,1 mln zł 

przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost 

r/r o 13 proc. W tym okresie 

poza Polską wykonano o 31% prac 

serwisowych więcej r/r

W grudniu 2021 r. Sescom podpisał 

wstępną umowę nabycia 100 proc. 

udziałów w działającej na terenie UK, w 

obszarze usług technicznego FM, spółce 

Enertech FM

Objęcie 30% akcji w Nepthyne

W grudniu 2021 r. Sescom objął 

mniejszościowy pakiet w spółce, która 

realizuje projekt produkcji wodoru na morzu z 

wykorzystaniem energii elektrycznej z farm 

wiatrowych za kwotę 0,43 mln zł

Wstępna umowa nabycia 

Enertech

Istotne wydarzenia ostatnich miesięcy



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).
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