RAPORT OKRESOWY SEKA S.A.
ZA

II KWARTAŁ 2012 R.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2012 r.

Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z § 5 ust. 4.1. i 4.2. Załącznika Nr 3 do
Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane
w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

I. Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za II kwartał 2012.
Dane z bilansu
Wyszczególnienie

Stan na 30.06.2012
(PLN)

Kapitał własny

Stan na 30.06.2011
(PLN)

24 866 784,58

20 394 465,16

2 000 000,00

1 910 000,00

0,00

0,00

Należności krótkoterminowe

6 210 990,85

7 642 653,01

Krótkoterminowe aktywa finansowe

9 987 469,73

5 890 924,01

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne

1 692 957,35

2 419 669,55

0,00

0,00

3 480 418,78

2 220 460,35

Kapitał zakładowy
Należności długoterminowe

Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe

Dane z rachunku zysków i strat
II kwartał
2012

II kwartał
2011

(PLN)

(PLN)

119 078,75

78 637,24

258 494,08

174 936,92

7 461 295,55

8 172 135,58

14 490 386,95

15 102 981,46

-2 146 484,99

-326 964,61

-2 522 484,49

336 142,42

2 003 698,16

1 117 387,70

5 188 551,24

4 031 687,55

Zysk/strata na działalności operacyjnej

-24 951,93

1 206 368,43

2 775 786,05

3 457 885,38

Zysk/strata brutto

-23 167,72

1 204 052,36

2 771 283,56

3 453 056,73

Zysk/strata netto

-171 079,72

1 008 766,36

2 318 931,56

2 898 685,73

Wyszczególnienie

Amortyzacja
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Dotacje

I-II kwartał
2012
narastająco
(PLN)

I-II kwartał
2011
narastająco
(PLN)

II. Komentarz Zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na
osiągnięte wyniki finansowe wraz ze stanowiskiem na temat możliwości zrealizowania
prognozy wyników.
Drugi kwartał 2012 r. zaowocował osiągnięciem przez SEKA S.A. kwoty 7,46 mln zł
przychodów netto ze sprzedaży. Rezultat ten oznacza poprawę w porównaniu z pierwszym
kwartałem br. o 6,1%, lecz jest niższy o 8,7% niż w drugim kwartale 2011 r. Wzrost
przychodów w porównaniu do I kwartału br. firma zawdzięcza zarówno większym
przychodom z podstawowej działalności realizowanej w formie komercyjnej (przychody z
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tego tytułu w II kw. br. wyniosły 7,08 mln zł w porównaniu do 6,81 mln zł osiągniętych w
I kw. br.) oraz wpływom ze sprzedaży wynikającym z realizacji szkoleń dofinansowanych ze
środków unijnych (przychody z tego tytułu w II kw. br. wyniosły 0,38 mln zł, w porównaniu
do 0,22 mln zł osiągniętych w I kw. br.). Z kolei, porównując przychody II kwartału br. do
analogicznego okresu roku ubiegłego SEKA odnotowała zbliżoną wartość wpływów z tytułu
usług doradczych i szkoleń pełnopłatnych. Przed rokiem była to kwota 7,15 ml zł, natomiast
mniej przychodów ze sprzedaży osiągnęła z tytułu szkoleń unijnych, w II kwartale zeszłego
roku były one wyższe o 0,64 mln zł.
Realizując projekty dofinansowane ze środków unijnych SEKA otrzymuje przychody także w
formie dotacji, których wartość w okresie sprawozdawczym wyniosła 2,0 mln zł w
porównaniu z 3,2 mln zł otrzymanymi w I kwartale br. oraz 1,1 mln zł pozyskanymi w
II kwartale roku ubiegłego.
Biorąc pod uwagę powyższe informacje należy stwierdzić, iż w obszarze usług doradczych i
szkoleń komercyjnych SEKA osiąga zbliżone przychody do przychodów osiągniętych w
zeszłym roku. Wpływy z realizacji projektów unijnych, zarówno te które firma otrzymuje w
postaci przychodów ze sprzedaży, jak i z pozyskanych dotacji charakteryzują się dużą
zmiennością. Ich wysokość uwarunkowana jest różnymi czynnikami, tj.: nowo
podpisywanymi umowami, finansowymi harmonogramami realizacji projektów oraz
płatnościami otrzymywanymi od instytucji finansujących.
W II kwartale br. SEKA odnotowała stratę netto w wysokości 0,17 mln zł w porównaniu do
analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym osiągnięto 1,0 mln zł zysku netto. Poniesiona
strata wynika głównie ze specyfiki realizacji projektów unijnych (niewspółmierne okresy
otrzymywania dotacji i ponoszenia kosztów), wystąpienia dodatkowych kosztów na zakupy
niskocennych środków trwałych, poniesienia nakładów na uruchomienie spawalni, wzrostowi
kosztów pracy, wypłacie nagród jubileuszowych oraz większym kosztom wynajmu
pomieszczeń biurowych. Pojawienie się straty w II kwartale br. ma charakter jednorazowy.
Emitent przewiduje osiągnięcie dobrego wyniku w następnym kwartale.
W dniu 19 czerwca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A., które między
innymi dokonało zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z
działalności za rok obrotowy 2011 oraz przeznaczyło na wypłatę dywidendy 400 tys. zł z
wypracowanego w roku 2011, w kwocie 4,1 mln zł, zysku netto. Wartość dywidendy w
przeliczeniu na jedną akcję wyniosła 10 groszy a jej wypłata została dokonana w dniu
16 lipca 2012 roku.
III. Informacja Zarządu na temat aktywności, jaką w okresie objętym raportem emitent
podejmował w obszarze rozwoju prowadzonej działalności.
W drugim kwartale br. SEKA koncentrowała się na realizacji przyjętych w poprzednim
kwartale planów oraz prowadzeniu działalności operacyjnej.
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Zgodnie z planami oraz celami emisyjnymi kontynuowane były prace związane ze
zwiększeniem skali działalności szkoleniowej w formie e-learningu, takimi jak: opracowanie i
wysłanie ofert wprowadzonych w I kwartale kursów, przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz
kontynuacja przygotowań do uruchomienia sklepu on-line.
Aktywną akcją marketingową objęte były usługi z zakresu ochrony środowiska. SEKA
uczestniczyła w „Forum Energetycznym Rzeczpospolitej 2012”, posiedzeniu Komisji
Ochrony Środowiska zorganizowanym przez Polsko-Niemiecką Izbę PrzemysłowoHandlową, Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach oraz dyskusji panelowej
podczas konferencji dotyczącej odnawialnych źródeł energii, która miała miejsce w
Katowicach. Ponadto firma aktywnie angażowała się w inne działania o charakterze
informacyjnym np. akcję informacyjną dotyczącą obowiązków wynikających z nowej ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Podjęta została współpraca z Polską Izą Paliw
Płynnych oraz ze Stowarzyszeniem Kopalń Odkrywkowych.
W omawianym okresie SEKA przeprowadziła również szereg innych działań
ukierunkowanych na rozwijanie prowadzonej działalności i pozyskiwanie klientów. Trwały
prace przygotowawcze do uruchomienia IV edycji Letniej Akademii SEKA, czyli akcji
polegającej na promowaniu szkoleń odbywających się w okresie wakacyjnym i objętych
korzystnym programem rabatowym. Na początku II kwartału br. została uruchomiona
spawalnia w Warszawie, która posiada 18 stanowisk do nauki zawodu spawacza.
Kompleksowo wyposażona własna baza pozwoli na bardziej intensywne prowadzenie tego
typu szkoleń oraz przyczyni się do podniesienia ich rentowności w porównaniu do szkoleń
prowadzonych w wynajmowanych obiektach. Od kwietnia br. w ramach SEKA S.A.
rozpoczęła funkcjonowanie agencja zatrudnienia, która będzie oferowała absolwentów
szkoleń wybranym firmom.
SEKA intensywnie uczestniczy także we wszelkiego rodzaju konkursach ofert i przetargach, z
czego kilkanaście zostało wygranych. Dzięki prowadzonym działaniom handlowym portfel
obowiązujących umów na usługi doradcze z zakresu bhp, ppoż., ochrony środowiska, prawa
pracy oraz szkoleń powiększył się o blisko 20 kolejnych. W zakresie działalności dotyczącej
projektów dofinansowanych ze środków unijnych, SEKA złożyła 7 wniosków o
dofinansowanie oraz zakończyła realizację 5 projektów regionalnych.
IV. Grupa kapitałowa
Obecnie SEKA S.A. stanowi grupę kapitałową, w której skład poza nią wchodzą:
− EM-BUD Sp. z o.o.
− Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe TELECONTA Sp. z o.o.
− SEKA Investment Sp. z o.o.
EM-BUD Sp. z o.o. to spółka zależna, w której SEKA S.A. posiada 78,3% udziałów w
kapitale zakładowym wynoszącym 2,3 mln zł. Działalność EM-BUD Sp. z o.o. nie odgrywała
istotnej roli w działalności SEKA S.A. i polegała na prowadzeniu prac przygotowawczych
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(opracowywanie dokumentacji) do realizacji projektu inwestycyjnego budowy oraz
uruchomienia centrum wypoczynkowo – rehabilitacyjnego położonego nad jeziorem Narie na
Mazurach.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe TELECONTA Sp. z o.o. to spółka zależna, w
której SEKA S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym wynoszącym 50 tys. zł. Spółka
prowadziła działalność na niewielką skalę nie związaną z działalnością spółki dominującej.
Ponadto SEKA S.A. posiada spółkę zależną SEKA Investment Sp. z o.o., w której ma 100%
udziałów w kapitale zakładowym wynoszącym 3,075 mln zł. Spółka ta jest spółką celową
powołaną w 2010 r. w celu realizacji projektu developerskiego polegającego na budowie
2 budynków mieszkalnych położonych na terenie Dzielnicy Rembertów w Warszawie, która
zakończyła się w drugiej połowie 2011 roku.
SEKA S.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie ustawy
o rachunkowości art. 56 ust. 1.
V. Struktura akcjonariatu

Liczba akcji

Udział w

Liczba

Udział w

kapitale

głosów

głosach WZA

Razem akcje serii A i B i C

4.000.000

100,00%

6.000.000

100,00%

akcje imienne uprzywilejowane serii A*

2.000.000

50,00%

4.000.000

66,67%

Maciej Sekunda

2.000.000

50,00%

4.000.000

66,67%

1.820.000

45,50%

1.820.000

30,33%

1.820.000

45,50%

1.820.000

30,33%

180.000

4,50%

180.000

3,00%

akcje na okaziciela serii B
Maciej Sekunda
akcje na okaziciela serii C
Dane na dzień 9 sierpnia 2012 r.

VI. Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności raportu.
Zarząd SEKA S.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy przedstawione wybrane dane
finansowe oraz pozostałe informacje zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy i rzetelny sytuację finansową
SEKA S.A.
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Podstawowe informacje o Spółce
Nazwa (firma): SEKA Spółka Akcyjna
Siedziba: Warszawa
Adres: 04-386 Warszawa, ul. Paca 37
NIP: 113-01-22-021
REGON: 011445452
Numer KRS: 0000082102
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 2 000 000 zł, w całości wpłacony.
Telefon: 22 517 88 88
Fax: 22 517 88 87
Poczta elektroniczna: seka@seka.pl
Strona internetowa: www.seka.pl

6

