
(październik 2021 – wrzesień 2022)

Prezentacja 

wyników 2021/22 



PaździernikWrzesień

Najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy

Listopad Grudzień 

Realizacja projektu 

optymalizacji zużycia energii 

elektrycznej w sklepach 

Decathlon - w 52 placówkach 

wielkopowierzchniowych 

należących do francuskiej sieci

Rozszerzenie kontraktu Facility

Management dla restauracji North

Fish o obiekty zlokalizowane w 

Londynie

Podjęcie przez NWZA uchwały o 

połączeniu Sescom S.A. z FIXFM

Aktualizacja strategii 

2030 Wise Futurist

Nawiązanie współpracy SES 

Hydrogen z gminą Śrem 

ukierunkowanej na dostarczenie 

technologii zeroemisyjnego kotła 

wodorowego

Rozszerzenie kontraktu z New 

Balance

Publikacja danych szacunkowych 

za listopad 2022 r. – wzrost 

sprzedaży o 23,2% r/r, do 16,3 

mln zł 

Styczeń 

Publikacja danych szacunkowych 

za grudzień 2022 r. – wzrost 

sprzedaży o 18,3% r/r, do 16,4  

mln zł 



Solidny fundament:

• Wiedza i doświadczenie

• Zasięg i bezpieczeństwo

• Jakość

• Stabilny biznes

Rozwój:

• Wizja i nowa wartość

• Duża skalowalność biznesu

• Nowe technologie

• Indywidualne kompleksowe
rozwiązania

• Dynamiczny wzrost
poprzez wykorzystanie
szans rynkowych

Wise Futurist

Aktualizacja strategii 2030 Wise Futurist

Kraje ekspansji uszeregowane ze względu na sposób 

rozwoju na danym rynku:

• rozwój organiczny w CEE oraz DACH,

• akwizycje w Europie Zachodniej.

Nowy cel strategiczny: osiągnięcie do 2030 r. pozycji 

dostawcy pierwszego wyboru Technicznego Facility

Management (TFM) dla międzynarodowych sieci retail

na głównych rynkach europejskich poprzez podwojenie 

liczby międzynarodowych klientów.

Niezmieniony cel finansowy – osiągnięcie w roku 

obrotowym 2024/25:

• 35 mln zł zysku EBITDA oczyszczonego 

o zdarzenia jednorazowe (łącznie ze spółkami 

pozyskanymi w akwizycjach, bez włączania 

działalności segmentu Technologii Wodorowych)



Grupa Sescom – dwa segmenty działalności

Facility

Management

Technologie 

wodorowe

Facility Management –

segment odpowiadający 

za ponad 95% sprzedaży grupy, 

zawierający linie biznesowe 

w fazie komercjalizacji.

SES Hydrogen – technologie 

wodorowe – kapitałochłonny 

segment utworzony w celu 

realizacji przyszłych, 

wielkoskalowych projektów o dużej 

stopie zwrotu.



Technical Facility Management

(usługi m.in. z obszarów HVAC, 

EL, transportu logistycznego itp.)

Technological Facility

Management 

(usługi m.in. z obszarów serwisu 

i instalacji hardware, Digital 

Signage, efektywności 

energetycznej, asset

management)

Interior Construction & Fit-out 

(usługi m.in. z obszarów 

wyposażania powierzchni 

komercyjnych, projektów 

instalacyjnych i ogólnobudowlanych, 

remontów, zamykania sklepów itp.)

Facility Management
– nowy podział obszarów biznesowych w segmencie 



Elektrolizer

System zarządzania HGaaS

Kocioł wodorowy

Technologie wodorowe – SES Hydrogen



Wyniki finansowe



2021/22 Facility Management
Technologie 

wodorowe
FIXFM

Działalność zaniechana 

- SESCOM Technischer

Support w likwidacj i
Razem

Przychody ze 

sprzedaży
156 595 77 2 178 0 158 850

EBIT 6 876 -3 560 -3 784 -47 -515

Zysk (strata) przed 

opodatkowaniem
5 910 -3 674 -3 785 -47 -1 596

Zysk (strata) netto z 

działalności 

kontynuowanej

4 394 -3 778 -3 855 -47 -3 286

Wyniki poszczególnych segmentów w tys. zł

2020/21 Facility Management
Technologie 

wodorowe
FIXFM Razem

Przychody ze 

sprzedaży
133 673 0 718 134 391

EBIT 6 517 -353 -1 161 5 003

Zysk (strata) przed 

opodatkowaniem
5 814 -609 -1 161 4 044

Zysk (strata) netto z 

działalności 

kontynuowanej

4 582 -505 -1 090 2 987



Podsumowanie wyników

• W ramach segmentu podstawowego FM w 2021/22 spółka 

wypracowała 156,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, czyli o 17,1% 

więcej w ujęciu rok do roku. 

• Dzięki większej skali działania oraz utrzymaniu dyscypliny kosztowej 

firma w Segmencie FM osiągnęła wzrost wartości zysku EBITDA o 

7% rok do roku, do 11,2 mln zł. W analizowanym okresie wynik netto 

segmentu wyniósł 4,4 mln zł wobec 4,6 mln zł w roku obrotowym 

2020/21.

• Segmenty start-upowe, tj. technologii wodorowych oraz FIXFM 

w minionym roku obrotowym wygenerowały stratę netto w łącznej 

kwocie -7,6 mln zł wobec straty netto -1,6 mln zł rok wcześniej, 

co spowodowało obniżenie wyniku netto w ujęciu skonsolidowanym 

i odnotowanie straty w kwocie -3,3 mln zł (wobec zysku netto w 

kwocie 3 mln zł w roku obrotowym 2020/21). Na poziomie zysku 

EBITDA łączna strata segmentów start-upowych wyniosła -6,1 mln zł 

(-0,9 mln zł rok wcześniej) i zmniejszyła zysk EBITDA grupy do 5,1 

mln zł z 9,6 mln zł.

• Segment FIXFM został wygaszony na początku obecnego roku 

obrotowego i wpłynie na jego skonsolidowany wynik jedynie w 

ograniczonej wielkości. 



74,7%
73,1%

25,3%

26,9%

2020/2021 2021/2022

Sprzedaż krajowa Sprzedaż zagraniczna

Sprzedaż w poszczególnych krajach

134,4 mln zł

158,9 mln zł

Sprzedaż w kluczowych krajach grupy (mln zł)Struktura sprzedaży grupy

Przychody ze sprzedaży (mln zł)

2020/21 2021/22

Polska 100,4 115,8

Niemcy 12,2 14,0

Holandia 7,5 8,4

Czechy 2,9 4,6

Węgry 3,7 4,0

Pozostałe 7,7 12,1



Rosnąca pozycja zagraniczna

2632,8%+26,8%

EkspansjaNiemcyEksport

Taki udział w sprzedaży 

zagranicznej 

wygenerowanej w roku 

obrotowym 2021/22 miały 

Niemcy

O tyle wzrosła wartość 

przychodów ze sprzedaży 

na rynkach zagranicznych, 

osiągając wartość 43 mln zł

W tylu krajach Europy grupa 

wykonywała zlecenia w roku 

obrotowym 2021/22



Kreacja skonsolidowanego wyniku finansowego (w tys. zł)

koszty zarządu:

+1,9 mln zł r/r w SES Hydrogen

+1,7 mln zł r/r w FIXFM

koszty sprzedaży:

+0,4 mln zł r/r w SES Hydrogen

+0,9 mln zł r/r w FIXFM



2020/21 2021/22 Zmiana

Amortyzacja 4 575 5 611 23%

Zużycie materiałów i energii 15 017 18 241 21%

Usługi obce 71 738 88 169 23%

Podatki i opłaty 722 783 8%

Wynagrodzenia 18 525 21 509 16%

Ubezpieczenia społeczne i 

inne świadczenia 
3 125 3 814 22%

Pozostałe koszty rodzajowe 1 222 1 663 36%

Wartość sprzedanych 

towarów i materiałów
17 434 17 905 3%

Koszty rodzajowe

• Koszty rodzajowe w roku obrotowym 

2021/2022 wyniosły 157,7 mln zł wobec 

132,4 mln zł rok wcześniej.

• Tak, jak w poprzednich okresach, 

dominującymi pozycjami kosztowymi w 

spółce były usługi obce w kwocie 88,2 mln 

zł, których wartość wzrosła rok do roku o 

23%.

• W roku obrotowym 2021/22 widoczny był 

również wzrost kosztów wynagrodzeń o 

16% będący wynikiem wzrostu 

zatrudnienia oraz płac w dotychczasowej 

strukturze FM, a także zatrudnieniu 

nowych pracowników w jednostkach 

FIXFM oraz SES Hydrogen.



Pozostała działalność operacyjna

Głównym czynnikiem obniżającym wynik na pozostałej 

działalności operacyjnej w minionym roku obrotowym były

zaniechane prace rozwojowe związane z wytwarzaniem  

oprogramowania na potrzeby zamkniętego segmentu FIXFM 

oraz dotyczące pierwotnych założeń elektrolizera w segmencie 

Technologii wodorowych.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (mln zł)

-1,8

2021/22

1,2

2020/21

vs



Marże

2020/21 2021/22

Segment FM Grupa Segment FM Grupa

Marża EBIT 4,9% 3,7% 4,4% -0,3%

Marża zysku netto 3,4% 2,2% 2,8% -2,0%

• Marże w segmencie podstawowym - FM pozostają stabilne. Na ich niewielki 

spadek rok do roku wpływ miał wzrost kosztów – głównie wynagrodzeń i usług 

obcych.

• Na spadek marż w ujęciu skonsolidowanym wpływ miała odnotowana strata 

segmentów technologicznych – FIXFM i wodorowego, a także koszty związane z 

prowadzeniem działań akwizycyjnych. 

• Celem Sescom na trwający rok obrotowy jest poprawa rentowności w ramach 

segmentu podstawowego – FM, jak i na poziomie grupy (wsparciem będzie 

wygaszenie segmentu FIXFM).



Struktura zadłużenia

30.09.2021 30.09.2022

Wskaźnik ogólnego 

zadłużenia
40,4% 45,2%

Dług netto -9,3 mln zł -5,3 mln zł

Dług netto/EBITDA LTM -0,97 -1,05

18,7

2,9 2,4 1,9

21,0

4,6

1,4 2,1

Zobowiązania handlowe Zobowiązania finansowe Zobowiązania z tyt.
Wynagrodzeń

Zobowiązania z tyt.
Podatków

30.09.2021 30.09.2022

Zobowiązania krótkoterminowe



Przepływy pieniężne

Przepływy z działalności operacyjnej

(4,4 mln zł vs 5,9 mln zł r/r)

- Spadek wartości zysku brutto z 4,0 mln zł do -1,6 mln zł.

- Wzrost salda należności handlowych o 2,5 mln zł wobec wzrostu 

o 4,0 mln zł rok wcześniej.

- Zwiększenie salda zobowiązań handlowych o 0,9 mln zł wobec 

wzrostu o 3,2 mln zł rok wcześniej.

- Zwiększenie stanu zapasów o 0,6 mln zł wobec wzrostu o 1,0 

mln zł rok wcześniej.

Przepływy z działalności inwestycyjnej 

(-3,1 mln zł vs -4,8 mln zł r/r)

- Wydatki związane z inwestycjami w aktywa 

trwałe Sescom, FIXFM oraz SES Hydrogen.

Przepływy z działalności finansowej 

(-2,8 mln zł vs -2,1 mln zł r/r)

- Spłata zobowiązań z tytułu leasingu 

finansowego w kwocie 3,5 mln zł oraz 

dodatni wpływ pieniężny z tytułu zaciągnięcia 

pożyczki na kwotę 1,2 mln zł.



Sytuacja 

i perspektywy 

segmentów 

biznesowych



Segment Facility Managment

87,7

110,9

41,1 41,5

4,8 4,3

2020/2021 2021/2022

Technical Facility Management Technological Facility Management

Interior Construction & Fit-out

Struktura sprzedaży (mln zł)

• Niezmiennie, w ostatnich latach, dominującą linią biznesową są usługi Technical 

FM, która w minionym roku wypracowała ok. 69,8% sprzedaży skonsolidowanej. 

Drugim pod względem sprzedaży obszarem biznesowym jest linia Technological

FM, która odpowiadała za 26,1% przychodów ogółem. Obszar Construction wraz 

z wygaszonym segmentem FIXFM – nie przekroczyły 5% łącznej sprzedaży 

grupy.

• Celem Sescom na trwający rok obrotowy jest dalszy wzrost sprzedaży w ramach 

segmentów, szczególnie w obszarze Technological FM, gdzie generowane 

marże są relatywnie wyższe.



Segment Technologii wodorowych – SES Hydrogen

26

4

Ekspansja

Patenty

Na technologie wodorowe w 

posiadaniu spółki

W tylu krajach Europy grupa 

wykonywała zlecenia w roku 

obrotowym 2021/22

• Spółka podtrzymuje gotowość do 

dostarczenia kotła na rynek. W drugiej 

połowie bieżącego roku planuje rozpocząć 

proces certyfikacji urządzenia

• Obecnie spółka współpracuje z TBS w 

Śremie, który przygotowuje projekt 

osiedla z technologią wodorową do 

ogrzewania. W tym projekcie trwają 

analizy przedsięwzięcia, a parametry 

technologiczne instalacji ciepłowniczej 

będą znane po ich zakończeniu

• Aktualny cel dla produktu elektrolizera: 

doprowadzenie do etapu umożliwiającego 

komercjalizację w 2023 roku

SES Hydrogen pracuje nad 

własnym kotłem wodorowym, 

w którym spalana byłaby 

mieszanka tlenu i wodoru 

Kocioł wodorowy

o mocy 0,5 MW 

gotowy do komercjalizacji 

w 2024 .

Gotowość do sprzedaży 

bezpośredniej kotła oraz 

elektrolizera w 2025 r.



Kontakt IR:

ir@sescom.eu

Marek Tymecki

IR Manager

508964347

marek.tymecki@sescom.eu

Dziękujemy za 

uwagę



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 zawar tych 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 pon iesione przez taką osobę szkody (zarówno za rzeczywistą stratę, jak i utracone korzyści).
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