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Szanowni Akcjonariusze, Pracownicy, Partnerzy 

 

Niniejszym przekazujemy sprawozdanie finansowe za rok 2020. 

 

Rok 2020 był niewątpliwie rokiem szczególnym. Pandemia COVID-19 zmusiła nas wszystkich do przyjęcia 

zupełnie nowych zasad dotyczących pracy i nauki. Nadeszła „Nowa Normalność”, charakteryzująca się 

wzrostem dystansu społecznego oraz dynamicznie postępującą cyfryzacją wszystkich dziedzin naszego życia. Był 

to czas nagłych i nieoczekiwanych zmian. 

 

Bez wątpienia ubiegły rok to okres wyjątkowy i pełen wyzwań dla naszej Firmy, zarówno pod względem zmian 

organizacyjnych, jak i sytuacji na rynku dystrybucji rozwiązań informatycznych. 

 

Podjęliśmy decyzję o ostatecznym zakończeniu działań w obszarach energetyki związanych głównie  

z rozwiązaniami z zakresu efektywności energetycznej. 

 

W połowie roku nastąpiła zmiana w Zarządzie Spółki. Romana Durkę zastąpił Stane Brlecic, który od lipca 2020 

roku jest nowym Dyrektorem Zarządzającym.  

 

Jesteśmy rozpoznawalnym na rynku wyspecjalizowanym dystrybutorem działającym w modelu VAD. Nasze 

portfolio jest odpowiedzią na rosnące potrzeby sektora „enterprise” w zakresie szybko postępującej 

transformacji cyfrowej. Skupiamy się na rozwiązaniach takich jak; Dell Technologies (ISG), Huawei EBG, 

Commvault, Hitachi Vantara, Nutanix, Quantum, Sophos i Kemp Technologies. Konsekwentnie rozwijamy 

kompetencje i projekty z obszaru Cyberbezpieczeństwa. Naszą ambicją jest zbudowanie innowacyjnego 

portfolio rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT, które pozwolą naszym Partnerom odpowiedzieć na wyzwania 

ery „Post COVID-19”. 

 

Podsumowując 2020 rok, od strony handlowej należy zwrócić uwagę na sytuację rynkową związaną z COVID-19. 

Analizując prezentowane wyniki finansowe, zauważalny jest spadek przychodów. 

Jednym z ważnych powodów takiej sytuacji jest odroczenie lub opóźnienie wielu planowanych projektów 

sektora publicznego. Fundusze na powyższe inwestycje zostały przemodelowane tak aby lepiej dopasować się 

do postępującej transformacji cyfrowej. 

 

Jednocześnie warto zwrócić uwagę na znaczny wzrost przychodów w obszarze takich rozwiązań jak Hitachi 

Vantara czy Commvault. Jesteśmy największym dostawcą usług profesjonalnych, w tym szkoleń i serwisów dla 

Huawei EBG oraz Commvault w Polsce. Konsekwentnie odbudowujemy pozycję lidera w sprzedaży i usługach 

wdrożeniowych rozwiązań Dell Technology. 
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S4E osiągnęło zysk po raz pierwszy od 2015 roku dzięki poprawie rentowności. Marża brutto wzrosła z 10,9 

proc. do 12,0 proc. W porównaniu do poprzedniego roku EBITDA podwoiła się i wyniosła 2,6 mln zł z 1,3 mln zł 

w 2019 roku. Poprawa EBITDA to przede wszystkim efekt zwiększenia marży oraz znacznej redukcji kosztów 

operacyjnych. Zadłużenie netto w 2020 roku uległo znacznemu zmniejszeniu. Spółka wypracowała 453 tys. Zł 

zysku netto, co utwierdza nas w przekonaniu, że obrana strategia rozwoju jest skuteczna. 

 

Bycie częścią ALSO Group daje naszemu zespołowi dostęp do międzynarodowego doświadczenia i silnego 

zaplecza ekonomicznego. S4E doskonale wpisuje się w strategię Grupy ALSO opartą na rozwoju dystrybucji w 

sektorze zaawansowanych, rozwiązań i usług. Grupa ALSO opiera swoją działalność na trzech filarach: Supply, 

Solutions oraz Services. Aktywnie wspieramy działania Grupy w drugim i trzecim filarze. Obecnie wspólnie z 

ALSO Polska oferujemy najsilniejsze wsparcie edukacyjno-wdrożeniowe Partnerów na polskim rynku. 

 

Dział Professional Services S4E świadczy również usługi serwisowe i wdrożeniowe dla pozostałych podmiotów 

ALSO Group w Europie. Planujemy również świadczyć nasze usługi w ramach platformy  

ALSO Cloud Marketplace w Polsce. 

 

Chciałbym osobiście podziękować wszystkim naszym Partnerom i Dostawcom za doskonałą współpracę w tych 

trudnych czasach oraz za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzają. W szczególności chciałbym podziękować 

naszym Pracownikom za postawę, niesamowitą zdolność adaptacji do nowych warunków, pełną mobilizację i 

profesjonalizm. 

 

 

Z poważaniem, 

Stane Brlecic 

S4E Managing Director 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


