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Niniejszym prezentujemy jednostkowy raport roczny SEKA S.A. za 2014 rok. Osiągnięte przychody

i wyniki finansowe oceniamy jako bardzo dobre. Przychody SEKA S.A. wyniosły 28,8 mln zł, a zysk

netto blisko 2,3 mln zł co jest rezultatem lepszym o 55,9% niż w poprzednim roku obrotowym.

Zakończyliśmy w spółce proces wdrożenia CRM, za którego sprawą w znaczny sposób udało się

uporządkować wewnętrzne procedury w obszarze szkoleń, które realizujemy na rzecz naszych

klientów, oraz w obszarze sprzedaży. System będziemy dalej rozwijać obejmując nim dalsze obszary

działalności.

SEKA S.A. prowadzi działalność w kilku obszarach, z czego dwa z nich należy określić mianem

kluczowych:

1. obszar nadzorów nad warunkami i bezpieczeństwem pracy, który to obszar gwarantuje SEKA

S.A. stabilne źródło przychodów, głównie za sprawą stałego charakteru relacji z klientem

realizowanego na mocy długoletnich kontraktów.

2. obszar szkoleń, szczególnie szkoleń bhp oraz szkoleń zawodowych, które cechują się

stabilnością przychodów ze względu na konieczność cyklicznego powtarzania kursów lub

odnawiania uprawnień.

W obu powyższych obszarach SEKA S.A. odnotowała bardzo dobre wyniki. Pozostałe poła działalności

SEKA S.A., w tym m.in: usługi prawne z zakresu prawa pracy, e-!earning, który realizuje spółka córka

SEKA.EDU, działalność usługowa w zakresie ochrony środowiska także oceniamy pozytywnie.

Naszym zdaniem, rynki na których działa SEKA S.A. niosą spory potencjał rozwojowy. Pod tym

względem niewątpliwie należy dostrzec szanse związane z rozwojem działalności szkoleniowej

wynikające z uruchamiania nowej perspektywy finansowej funduszu spójności przewidzianych na lata

2014 — 2020. Niestety uruchamianie nowych środków przebiega dosyć wolno, a wiele szczegółowych

kwestii związanych z udzielaniem dofinansowania nie zostało jeszcze precyzyjnie określone.

Prognozowany wzrost w sektorze budownictwa, co również wiązać się będzie z pojawianiem się

dofinansowania na inwestycje, powinien korzystnie przełożyć się na wartość przychodów z usług

doradczych z zakresu ochrony środowiska. Upatrujemy również możliwość osiągnięcia wzrostu

przychodów w najważniejszym obszarze działalności tj. doradztwie i szkoleniach bhp. Planujemy, że

ścieżka rozwoju opierać się będzie zarówno o działania organiczne jak również budowanie aliansów

strategicznych lub akwizycji podmiotów o komplementarnych usługach.

Od stycznia 2015 na czele SEKA S.A. stanął nowy Zarząd, którego celem jest umocnienie spółki na

pozycji lidera w obszarze nadzorów i szkoleń w zakresie higieny i bezpieczeństwem pracy oraz

ochrony przeciwpożarowej. Drugim celem jest rozwój usług szkoleniowych w zakresie szkoleń

zawodowych. Dołożymy starań, aby działania te przełożyły się na wzrost wartości firmy oraz

uatrakcyjniły spółkę z punktu widzenia rynku kapitałowego.
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Zaido zapoznania się z raportem rocznym za 2014 rok.
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