Sprzedaż skonsolidowana Grupy - kwiecień 2021 r.

Sprzedaż skonsolidowana Sescom w kwietniu 2021 r.
wyniosła 8,7 mln zł, co oznacza wzrost względem
kwietnia 2020 r. o 12% oraz spadek o 34% względem
marca 2021 r.

Sprzedaż poszczególnych linii biznesowych w mln zł
(wyłączono sprzedaż wewnętrzną)
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Kluczowe czynniki, które wpłynęły na wielkość sprzedaży
Grupy w analizowanym okresie:
•

ponowne ograniczenie działalności galerii handlowych
w Polsce (w okresie od 20 marca do 4 maja) oraz dalsze
łagodzenie restrykcji handlowych w Europie – w kwietniu handel
towarami wykraczającymi poza realizację podstawowych
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kontynuacja projektów instalacyjnych w segmencie IT
Infrastructure

Czynniki wpływające na sprzedaż w analizowanym miesiącu i przyszłych okresach
Facility Management
•

Liczba prac w obszarze FM w Polsce wzrosła o ok. 19% r/r oraz spadła o ok. 21% m/m.

•

Spadek wobec marca 2021 r. wynika z ponownego ograniczenia prac spowodowanego ponownym
zamknięciem 20 marca sklepów nieoferujących produktów pierwszej potrzeby. Prace wstrzymane
w kwietniu będą nadrabiane w miesiącach kolejnych.

•

Poza Polską nastąpił wzrost liczby wykonanych prac: odpowiednio o 7% względem marca 2021 oraz o ok. 180% r/r.

•

Kolejne europejskie gospodarki luzują obostrzenia handlowe. 12 kwietnia otwarte zostały galerie
handlowe w Wielkiej Brytanii. Pod koniec kwietnia udostępnione klientom zostały obiekty handlowe
w Belgii i Holandii. Stopniowe przywrócenie pełnego funkcjonowania sklepów wielkopowierzchniowych
wiązało się z powrotem zapotrzebowania na usługi Sescom.

IT Infrastructure
•

W ramach realizacji projektów instalacji i uruchomienia kas samoobsługowych (SCO)
w kwietniu wdrożono kolejne 260 urządzeń. Łącznie, od początku 2021 r. Oddział Wrocław
odpowiedzialny za realizację tych projektów oddał do użytku ok. 600 kas w ponad 200 obiektach.

Sescom Energy
•

Usługa optymalizacji zużycia energii w kwietniu była świadczona w 456 obiektach.

•

Od kwietnia usługa Sescom Energy jest realizowana w 15 obiektach międzynarodowej sieci hipermarketów.

•

W związku z powrotem restrykcji w działaniu galerii handlowych, 2 planowe projekty pilotażowe (dla
sieci kin oraz międzynarodowej sieci odzieżowej) zostały przesunięte na kolejne miesiące.

Sescom Logistics Processes Support
•

W kwietniu wolumen prac wykonanych w ramach obszaru LPS wzrósł o ok. 22% r/r oraz zmniejszył się
o ok. 2% wobec marca tego roku. Zarząd spółki zależnej DT Sp. z o.o. odpowiedzialnej za działalność
linii obserwuje rosnące zapotrzebowanie obecnych klientów na używane pojazdy magazynowe,
w związku z czym DT rozszerzy swoją ofertę wózków również o pojazdy z rynku wtórnego

Sescom Store
•

Linia biznesowa Sescom Store kontynuowała w kwietniu realizację wiodącego projektu polegającego na
dostosowaniu stref kasowych pod instalacje SCO w hipermarketach międzynarodowej sieci handlowej. Usługa
zostanie zrealizowana łącznie w 38 obiektach. Łączny przychód z tytułu realizacji projektu wyniesie ok. 700 tys. PLN

•

W kwietniu spółka Sestore Sp. z o.o. rozpoczęła kolejne 3 projekty modernizacyjne w obiektach
klientów z branż: HoReCa oraz handlu detalicznego.

Kontakt dla inwestorów: ir@sescom.eu
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