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I.  Wybrane dane finansowe z bilansu oraz rachunku zysków i strat za II kwartał 2013. 

Dane skonsolidowane grupa kapitałowa SEKA S.A. 

Dane z bilansu 

Wyszczególnienie 
Stan na 

30.06.2013 
(PLN) 

Stan na 
30.06.2012 

(PLN) 

Kapitał własny 31 443 607,58 30 285 666,34 

Kapitał zakładowy 2 000 000,00 2 000 000,00 

NaleŜności długoterminowe 0,00 0,00 

NaleŜności krótkoterminowe 8 916 126,55 7 650 610,92 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 11 028 075,55 10 102 284,70 

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 1 391 976,54 1 807 772,32 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 830 020,84 3 947 606,23 

 

Dane z rachunku zysków i strat 

Wyszczególnienie 

II kwartał  
2013 
(PLN) 

II kwartał  
2012 
(PLN) 

I-II kwartał 
2013 

narastająco 
(PLN) 

I-II kwartał 
2012 

narastająco 
(PLN) 

Amortyzacja 92 446,39 121 321,07 201 051,58 262 978,72 

Przychody netto ze sprzedaŜy 7 575 820,56 8 451 109,33 15 279 030,51 20 417 781,37 

Zysk/strata na sprzedaŜy -1 323 540,09 -2 243 453,95 -1 133 547,07 -1 494 560,29 

Dotacje 903 014,07 2 003 698,16 3 193 340,43 5 188 551,24 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -416 800,68 -61 573,37 1 967 509,09 3 967 213,11 

Zysk/strata brutto -416 624,28 -59 664,31 1 974 333,39 3 964 224,06 

Zysk/strata netto -477 130,25 -207 576,31 1 641 791,42 3 275 265,06 
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Dane jednostkowe SEKA S.A. 

Dane z bilansu 

Wyszczególnienie 
Stan na 

30.06.2013 
(PLN) 

Stan na 
30.06.2012 

(PLN) 

Kapitał własny 25 527 245,94 24 866 784,58 

Kapitał zakładowy 2 000 000,00 2 000 000,00 

NaleŜności długoterminowe 0,00 0,00 

NaleŜności krótkoterminowe 8 401 485,56 6 210 990,85 

Krótkoterminowe aktywa finansowe 10 144 024,29 9 987 469,73 

Środki pienięŜne i inne aktywa pienięŜne 1 310 625,52 1 692 957,35 

Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00 

Zobowiązania krótkoterminowe 3 682 068,76 3 480 418,78 

 

Dane z rachunku zysków i strat 

Wyszczególnienie 

II kwartał  
2013 
(PLN) 

II kwartał  
2012 
(PLN) 

I-II kwartał 
2013 

narastająco 
(PLN) 

I-II kwartał 
2012 

narastająco 
(PLN) 

Amortyzacja 89 993,11 119 078,75 170 499,95 258 494,08 

Przychody netto ze sprzedaŜy 7 282 066,57 7 461 295,55 14 807 828,11 14 490 386,95 

Zysk/strata na sprzedaŜy -1 316 461,63 -2 146 484,99 -1 026 652,03 -2 522 484,49 

Dotacje 903 014,07 2 003 698,16 3 193 340,43 5 188 551,24 

Zysk/strata na działalności operacyjnej -470 240,80 -24 951,93 2 074 063,34 2 775 786,05 

Zysk/strata brutto -469 688,76 -23 167,72 2 079 817,93 2 771 283,56 

Zysk/strata netto -530 194,73 -171 079,72 1 747 275,96 2 318 931,56 
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II.  Dodatkowe dane, jeŜeli ich uwzględnienie w raporcie kwartalnym jest konieczne dla 
przedstawienia aktualnej sytuacji majątkowej i finansowej emitenta oraz jego grupy 
kapitałowej w sposób rzetelny i kompetentny. 

W opinii Zarządu emitenta, rzetelne i kompletne przedstawienie aktualnej sytuacji 

majątkowej i finansowej Spółki oraz grupy kapitałowej z uwzględnieniem danych 

dodatkowych (krótkoterminowe aktywa finansowe i dotacje) zostało przedstawione w pkt I. 

III.  Komentarz Zarządu emitenta na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na 
osiągnięte wyniki finansowe grupy kapitałowej i emitenta. 

II kwartał 2013 r. przyniósł SEKA S.A. przychody ze sprzedaŜy w wysokości 7.282,07 tys. zł 

w porównaniu do 7.461,3 tys. zł osiągniętych w tym samym okresie przed rokiem, co oznacza 

spadek tychŜe przychodów o 2,4%. Jest to wynikiem mniejszej intensywności realizacji 

projektów dofinansowanych ze środków unijnych, która będzie się w dalszym ciągu 

utrzymywać ze względu na kończenie się funduszy w ramach obecnej perspektywy 

finansowej, co przekłada się na ilość i wartość projektów pozyskiwanych przez SEKA S.A. 

Pozostałe główne obszary działalności Spółki przyniosły natomiast wzrost przychodów  

ze sprzedaŜy. Z tytułu outsourcingu bhp i ppoŜ. osiągnięte zostały przychody w wysokości 

3.932,22 tys. zł przy 3.832,44 tys. zł osiągniętych przed rokiem (wzrost o 2,6%). Obszar 

usług z tytułu ochrony środowiska wygenerował przychody w wysokości 216,04 tys. zł  

w porównaniu do 182,8 tys. zł wypracowanych w II kwartale 2012 r. (wzrost o 18,2%). 

Działalność szkoleniowa prowadzona przez emitenta przyniosła w II kwartale 2013 r. 

przychody ze sprzedaŜy w wysokości 2.861,67 tys. zł przy 2.578,87 tys. zł rok wcześniej 

(wzrost o 11,0%). Doradztwo z prawa pracy dało przychody o wartości 258,29 tys. zł, przy 

248,57 tys. zł osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 3,9%). 

Otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje wynikające z realizacji projektów 

szkoleniowych dofinansowanych z projektów unijnych zamknęły się kwotą 903,01 tys. zł 

przy 2.003,7 tys. zł otrzymanych w II kwartale 2012 r. (spadek o 54,9%).  

Wynika to z mniejszej intensywności realizacji projektów unijnych. 

Jeszcze lepszy obraz działalności SEKA S.A. wyłania się, jeśli pod uwagę wzięte zostaną 

przychody ze sprzedaŜy w ujęciu narastającym po dwóch kwartałach, bowiem wyniosły one 

14.807,83 tys. zł przy 14.490,39 tys. zł wypracowanych w okresie rok wcześniej, co oznacza 

wzrost o 2,2%. TakŜe w tym ujęciu wszystkie główne obszary działalności Spółki 

wygenerowały wzrost przychodów. W przypadku outsourcingu bhp i ppoŜ. przychody ze 

sprzedaŜy wyniosły 7.895,23 tys. zł dając wzrost o 2,7%, usługi z zakresu ochrony 

środowiska wygenerowały przychody o wartości 542,6 tys. zł co przekłada się na wzrost  

o 28,5%, z tytułu działalności szkoleniowej osiągnięte przychody to wartość 5.650,12 tys. zł 

czyli o 14,4% więcej niŜ przed rokiem, natomiast z zakresu doradztwa z prawa pracy Spółka 

osiągnęła przychody o wartości 518,8 tys. zł i wzrost o 2,5%. Spadek przychodów ze 

sprzedaŜy nastąpił jedynie w zakresie realizacji projektów unijnych. 
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Przychody ze sprzedaŜy dla całej grupy kapitałowej, które w II kwartale 2013 r. wyniosły 

7.575,82 tys. zł były o 10,4% niŜ w analogicznym okresie roku ubiegłego, kiedy to wyniosły  

8.451,11 tys. zł. Spadek ten wynika z niŜszych przychodów wypracowanych przez spółkę 

dominującą oraz spółkę zaleŜną SEKA Investment (ze względu na brak sprzedaŜy mieszkań 

przychody tej spółki wyniosły tylko 2,2 tys. zł), pomimo znacznie wyŜszych przychodów ze 

sprzedaŜy wygenerowanych przez inną spółkę zaleŜną – SEKA.edu, która wypracowała  

w okresie sprawozdawczym 278,0 tys. zł w porównaniu do 3,5 tys. zł wygenerowanych  

w tym samym czasie w 2012 r. 

W II kwartale br. SEKA S.A. wygenerowała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 

470,24 tys. zł w porównaniu do straty w wysokości 24,95 tys. zł osiągniętej w II kwartale 

2012 r. oraz stratę netto w wysokości 530,19 tys. zł w porównaniu do straty netto  

w wysokości 171,08 tys. zł. Strata wygenerowana w okresie sprawozdawczym związana jest  

głównie z realizacją projektów dofinansowanych ze środków unijnych a dokładniej z faktem 

wystąpienia kosztów realizacji projektów w okresie wcześniejszym niŜ otrzymane zwroty 

(inaczej mówiąc, część poniesionych w II kwartale br. kosztów nie została jeszcze zwrócona 

przez instytucje finansujące).  

WaŜnym z punktu widzenia wyników finansowych zdarzeniem było podjęcie w dniu  

30 kwietnia 2013 r. przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników SEKA Investment  

Sp. z o.o. (spółka zaleŜna emitenta) uchwały o podziale zysku netto wynoszącego 

1.298.203,92 zł wypracowanego w roku 2012 przewidującą wypłatę dywidendy dla  

SEKA S.A. Kwota dywidendy została ustalona na 1.000.000,00 zł a dzień wypłaty dywidendy 

na 25 czerwca 2013 r. 

W związku z upływem kadencji jednoosobowego Zarządu, Rada Nadzorcza SEKA S.A.  

17 maja br. powołała Macieja Sekundę na 2-letnią kadencję na stanowisku prezesa zarządu. 

W dniu 19 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie SEKA S.A. podjęło uchwałę, na 

mocy której część zysku netto za rok 2012 przeznaczona została na wypłatę dywidendy. 

Przypadająca do wypłaty kwota wyniosła 280.000,00 zł, dywidendą zostały objęte wszystkie 

akcje w liczbie 4.000.000 szt., co w przeliczeniu na jedną akcję oznaczało wartość 7 groszy. 

Dzień dywidendy przypadł na 28 czerwca 2013 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 17 lipca 

2013 roku. Zgromadzenie dokonało takŜe wszelkich ocen, zatwierdzenia sprawozdań oraz 

podjęło uchwały związane z zamknięciem roku obrotowego 2012 dotyczące SEKA S.A. oraz 

jej grupy kapitałowej. 

Ponadto SEKA S.A. po raz ósmy została zaliczona do prestiŜowego grona Gazel Biznesu, 

czyli przedsiębiorstw, które osiągają bardzo dobre wyniki finansowe, szybko się rozwijają 

oraz są rzetelnymi partnerami biznesowymi. WyróŜnienie to odbyło się w ramach trzynastej 

edycji rankingu najbardziej dynamicznych małych i średnich firm. Otrzymanie wyróŜnienie 

jest cenne dla Spółki ze względu na walory marketingowe. 
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IV.  Prognoza finansowa. 

Do dnia prezentacji niniejszego raportu Spółka nie opublikowała jeszcze prognozy finansowej 

na rok 2013.  

V. Informacja Zarz ądu emitenta na temat aktywności, jaką w okresie objętym 
raportem emitent i jego grupa kapitałowa podejmowali w obszarze rozwoju 
prowadzonej działalności. 

W drugim kwartale 2013 r. emitent prowadził liczne działania ukierunkowane na rozwój 

prowadzonej działalności oraz zwiększanie przychodów. Działalność handlowa zaowocowała 

podpisaniem 25 stałych umów z zakresu outsourcingu bhp i ppoŜ., ochrony środowiska, 

doradztwa z zakresu prawa pracy oraz szkoleń. ZłoŜonych zostało 11 wniosków  

o dofinansowanie realizacji projektów unijnych, z czego 2 otrzymały rekomendację  

do udzielenia dofinansowania a 4 znajdują się jeszcze w fazie oceny. W ramach realizacji celu 

emisyjnego dotyczącego produkcji nowych szkoleń w formule e-learningu spółka zaleŜna 

SEKA.edu prowadziła prace zmierzające do opracowania kolejnych produktów 

edukacyjnych, tym razem w zakresie polityki i systemów wynagradzania zarówno  

w kontekście aspektów prawnych, jak i zarządczych. 

W kwietniu br. spółka zaleŜna SEKA.edu pozyskała kontrakt na realizację projektu 

szkoleniowo-doradczego wykorzystującego rozwiązania społecznościowe. Główny cel 

projektu stanowiło wdroŜenie w organizacji klienta - firmie z sektora telekomunikacyjnego - 

systemu zarządzania wiedzą. W ramach tego przedsięwzięcia, SEKA.edu świadczyła usługi  

w zakresie doradztwa HR oraz sposobów zastosowania nowoczesnych technologii, w tym  

e-learningu w procesach zarządzania wiedzą oraz budowania organizacji uczącej się. 

SEKA S.A., mając na uwadze cele emisyjne związane z doradztwem w zakresie ochrony 

środowiska w dniach 17-13 kwietnia 2013 r. wzięła udział w VIII Targach Techniki 

Gazowniczej EXPO-GAS w Kielcach. Targi EXPO-GAS odbywały się pod honorowym 

patronatem Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Gospodarki. W czasie ich trwania 

poruszane były zagadnienia dotyczące ochrony środowiska. Obecność przedstawicieli 

emitenta w tym wydarzeniu umoŜliwiła nawiązanie kontaktów biznesowych. Była równieŜ 

okazją do promocji firmy i umocnienia marki SEKA S.A. 

W maju br. SEKA.edu rozpoczęła pracę nad zbudowaniem rozwiązania szkoleniowego 

skierowanego dla osób pracujących w roli HR Biznes Partnerów w przedsiębiorstwach. 

Obecnie taki model zarządzania zasobami ludzkimi jest szeroko wdraŜany w wielu duŜych 

organizacjach. W ramach realizacji celu emisyjnego dotyczącego produkcji nowych szkoleń 

w formule e-learningu zostały opracowane nowe e-szkolenia dotyczące wynagradzania  

w aspektach prawnych, w opracowaniu są kolejne e-szkolenia w zakresie polityki i systemów 

wynagradzania. Została równieŜ wybrana firma, która zbuduje na zlecenie SEKA.edu portal 

społecznościowy, będący narzędziem spajającym wortal seka.edu.pl, platformę szkoleniową 
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(system do zarządzania szkoleniami) oraz sklep internetowy.  

W czerwcu do waŜnych wydarzeń związanych z rozwojem usług szkoleniowych moŜna 

zaliczyć przygotowane przez SEKA.edu Forum Edu.Biznes - „Wpływ globalnych trendów 

oraz technologii na uczenie się i rozwój w organizacjach” oraz 2-dniowy warsztat - ”Big Bed 

Boss Era is Over”, prowadzony przez Bruno Rouffaer’a - eksperta z zakresu  

HR i przywództwa. W ramach realizacji celu emisyjnego, jakim jest tworzenie nowych 

szkoleń w formule e-learningu rozpoczęła się takŜe promocja tzw. „pigułek wiedzy” – 

krótkich nowoczesnych szkoleń dostępnych za pośrednictwem urządzeń mobilnych. 

SEKA.edu jest wyłącznym przedstawicielem brytyjskiej firmy Skill  Pill w Polsce.  

W dniach 27-28 czerwca br. w Warszawie odbyło się XIV Ogólnopolskie Forum Prawa Pracy 

- największe wydarzenie poświęcone zagadnieniom nowelizacji przepisów kodeksu pracy  

o czasie pracy oraz nowej ustawie „antykryzysowej”, którego organizatorem jest corocznie 

SEKA S.A. Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do konsultacji z ekspertami prawa pracy, 

którzy dzielili się wiedzą w zakresie zmiany przepisów i ich wpływu na praktykę stosowania 

prawa pracy w poszczególnych firmach. W Forum uczestniczyło około 200 gości i zaproszeni 

przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (m.in. Radosław Mleczko, 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej), Państwowej Inspekcji Pracy 

oraz eksperci Trójstronnej Komisji Sejmowej inicjującej zmiany w prawie pracy. Spotkanie 

było poświęcone nowelizacji Działu VI Kodeksu pracy dotyczącej czasu pracy oraz nowej 

ustawie „antykryzysowej”. Punktem kulminacyjnym Forum była debata z udziałem 

pracodawców reprezentowanych przez dr GraŜynę Spytek-Bandurską z Konfederacji 

Lewiatan i Roberta Maliszewskiego Dyrektora Działu Prawnego SEKA S.A, pracowników 

reprezentowanych przez Pawła Śmigielskiego z OPZZ, a takŜe instytucji rządowych – Anitę 

Gwarek z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Halinę Tulwin - Dyrektor Działu 

Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy. 

Poza działaniami o charakterze marketingowym i handlowym SEKA S.A. inicjatywą o 

potencjale rozwojowym jest rozpoczęcie wdroŜenia nowego systemu informatycznego 

posiadającego funkcje zarządzania relacjami z klientami (CRM) oraz wspierającego realizację 

procesów biznesowych Spółki. System umoŜliwi lepszą organizację pracy i szybszą analizę 

istotnych wskaźników wydajności w ramach prowadzonych działań, co powinno przełoŜyć 

się w sposób pozytywny na osiągane przychody oraz rentowność. W ramach wdroŜenia 

zostanie stworzona jedna, wspólna baza danych teleadresowych klientów, umów i zamówień, 

przeprowadzonych szkoleń oraz prowadzonej komunikacji. Zakończenie wdroŜenia 

planowane jest na wrzesień br. W niedalekiej przyszłości planowane jest dalsze 

rozbudowywanie tego systemu. 
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VI.  Grupa kapitałowa. 

Na dzień 30 czerwca 2013 r. SEKA S.A. stanowiła grupę kapitałową, w której skład poza nią 

wchodziły: 

− EM-BUD Sp. z o.o.  

− Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe TELECONTA Sp. z o.o.   

− SEKA Investment Sp. z o.o. 

− SEKA.edu Sp. z o.o. 

EM-BUD Sp. z o.o. to spółka zaleŜna, w której SEKA S.A. posiada 80,99% udziałów  

w kapitale zakładowym wynoszącym 2,63 mln zł. Działalność EM-BUD Sp. z o.o.  

nie odgrywała istotnej roli w działalności SEKA S.A. i polega na prowadzeniu prac 

przygotowawczych (opracowywanie dokumentacji) do realizacji projektu inwestycyjnego 

budowy oraz uruchomienia centrum wypoczynkowo – rehabilitacyjnego połoŜonego nad 

jeziorem Narie na Mazurach. 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe TELECONTA Sp. z o.o.  to spółka zaleŜna,  

w której SEKA S.A. posiada 100% w kapitale zakładowym wynoszącym 50 tys. zł. Spółka 

prowadziła działalność na niewielką skalę (najem). 

Ponadto SEKA S.A. posiada spółkę zaleŜną SEKA Investment Sp. z o.o., w której ma 100% 

udziałów w kapitale zakładowym wynoszącym 3,075 mln zł. Jest ona spółką celową 

powołaną w 2010 r. w celu realizacji projektu developerskiego polegającego na budowie  

2 budynków mieszkalnych połoŜonych na terenie Dzielnicy Rembertów w Warszawie. Prace  

zakończyły się w drugiej połowie 2011 roku. Spółka prowadzi takŜe sprzedaŜ mieszkań w 

wybudowanej inwestycji. 

SEKA.edu Sp. z o.o. to zakupiona we wrześniu 2012 r. spółka celowa naleŜąca w 100% do 

SEKA S.A., w ramach, której rozwijana jest działalność związana z nowoczesnymi formami 

edukacji, co stanowi element strategii rozwojowej emitenta oraz jest zgodne  

z zadeklarowanymi celami emisyjnymi. Plany te koncentrują się na budowie 

społecznościowego portalu edukacyjnego adresowanego do róŜnego rodzaju grup 

profesjonalistów zainteresowanych podnoszeniem swoich kwalifikacji oraz bezpośredniej 

sprzedaŜy szkoleń prowadzonych głównie w formie e-learningu lub blended-learningu.  

Na dzień dzisiejszy kapitał zakładowy wynosi 100 tys. zł aczkolwiek moŜliwe jest jego dalsze 

podwyŜszanie w miarę rozwoju działalności SEKA.edu oraz pojawienia się tego typu 

potrzeby. 

VII.  Wskazanie przyczyn niesporządzania skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych. 

Nie dotyczy. Spółka sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe. 
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VIII.  Struktura akcjonariatu SEKA S.A. 

 Liczba akcji 
Udział w 

kapitale 
Liczba głosów 

Udział w 

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* 

Maciej Sekunda 

2.000.000 

2.000.000 

50,00% 

50,00% 

4.000.000 

4.000.000 

66,67% 

66,67% 

akcje na okaziciela serii B 

Maciej Sekunda 

1.820.000 

1.820.000 

45,50% 

45,50% 

1.820.000 

1.820.000 

30,33% 

30,33% 

akcje na okaziciela serii C 180.000 4,50% 180.000 3,00% 

Dane na dzień 13 sierpnia 2013 r. 

IX.  Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności raportu. 

Zarząd SEKA S.A. oświadcza, Ŝe 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. oraz grupy kapitałowej SEKA. 

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: 2.000.000,00 zł, w całości wpłacony. 

Telefon: 22 517 88 88 

Fax: 22 517 88 87 

Poczta elektroniczna: seka@seka.pl 

Strona internetowa: www.seka.pl 


