
Kluczowe czynniki, które wpłynęły na wielkość sprzedaży Grupy w analizowanym okresie:

wzrost temperatur, który wpływa na wzrost zleceń w obszarze serwisu klimatyzacji i wentylacji, 

powrót do normalnego trybu pracy w obiektach.
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Sprzedaż skonsolidowana Grupy Sescom w mln zł

Sprzedaż poszczególnych linii biznesowych w mln zł (wyłączono sprzedaż wewnętrzną)
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Sprzedaż skonsolidowana Sescom w czerwcu 
2021 r. wyniosła 11,8 mln zł, co oznacza wzrost 
względem czerwca 2020 r. o 20% oraz wzrost 
o 17% względem maja 2021 r.

Czynniki wpływające na sprzedaż w analizowanym 
miesiącu i przyszłych okresach

Liczba prac w obszarze technicznego FM w Polsce wzrosła o ok. 4% r/r oraz o ok. 12% m/m.
Istotny wzrost względem maja 2021 r. wynika z nastania ciepłych, letnich miesięcy, które wpływają na 
wzrost zleceń związanych z serwisowaniem urządzeń wentylacyjnych i klimatyzujących oraz 
nasilającego się trendu powracania klientów do korzystania ze stacjonarnych kanałów sprzedaży.
Zespoły serwisowe w analizowanym okresie pracowały w normalnym trybie, realizując prace zgodnie 
z harmonogramem.
Wzrost wolumenu prac poza Polską w analizowanym okresie wyniósł ok. 5% względem czerwca 2020 r. 
oraz ok. 5% wobec maja 2021 r.
W czerwcu Sescom podpisał kolejne 2 kontrakty na obsługę serwisową z klientami: Estee Lauder oraz 
Yves Rocher, dla którego zakres usługi obejmuje utrzymanie techniczne ponad 100 obiektów na terenie 
Czech, Węgier i Słowacji.

Linia IT Infrastructure odnotowała wzrost sprzedaży o ok. 43% r/r oraz o ok. 40% względem miesiąca 
poprzedzającego. Osiągnięty rezultat jest wynikiem kontynuacji projektów instalacji kas samoobsługowych 
(w czerwcu zainstalowano kolejne kasy w 46 obiektach) oraz uruchomienia i konfiguracji urządzeń IT 
w oddanych do użytku obiektach dotychczasowych klientów.

W czerwcu liczba obiektów objętych usługą Energy management wyniosła 462 (bez zmian względem 
poprzedniego miesiąca).
W wyniku zawartej w lipcu umowy o współpracy, od sierpnia autorskie urządzenia pomiarowe Sescom – 
SES - Control zostaną zainstalowane w kolejnych 62 obiektach.

W ramach Sescom Store w czerwcu zrealizowane zostały 2 kontrakty modernizacyjne dla klientów 
z segmentu sieci detalicznych.
Wraz ze zniesieniem obostrzeń handlowych, widoczny jest wzrost popytu na usługi fit-outów (projektów 
polegających na dostosowaniu powierzchni użytkowej do potrzeb najemcy) sklepów ze strony sieci 
odzieżowych. Według harmonogramu prac na kolejne miesiące, 6 z 14 projektów dotyczy modernizacji 
obiektów i pochodzi z segmentu modowego. Obecny, planowany portfel zamówień do września 2021 r. 
to zlecenia na łączną kwotę ok. 1,8 mln zł.

Odpowiedzialna za utrzymanie pojazdów magazynowych linia LPS zwiększyła w czerwcu wolumen 
wykonanych prac o ok. 6% m/m. Liczba zrealizowanych zleceń serwisowych spadła natomiast o ok. 5% 
względem czerwca 2020 r.
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