
SEKA SA. Ludzie • Praca. KwalTflkacje

Szanowni Państwo,

Niniejszym prezentujemy skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej SEKA S.A. za 2014 rok.

Osiągnięte przychody i wyniki finansowe oceniamy jako bardzo dobre. Skonsolidowany przychód

SEKA S.A. wyniósł 29,7 mln zł, a zysk netto 1,5 mln zł co jest rezultatem ponad 4-ro krotnie wyższym

niż w roku 2013.

W spółce dominującej z sukcesem zakończono 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.

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 długoietnich 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 pola działalności

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

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

Spółka zależna SEKA.edu Sp. z o.o. nieustannie rozwija swoje produkty i usługi szkoleniowe, które

uwzględniają technologię teleinformatyczną najnowocześniejsze formuły edukacyjne. Niestety

mimo starań nie udało jej się osiągnąć zakładanego poziomu przychodów oraz wyniku finansowego.

Dokładamy starań oraz analizujemy możliwości zwiększenia dynamiki sprzedaży w spółce.

inna ze spółek zależnych, ATUM Sp. z o.o., podjęła w drugiej połowie 2014 r. intensywne działania

mające na celu rozwinięcie działalności szkoleniowej i wydawniczej w obszarze odnawialnych źródeł

energii. Ze względu na bardzo dobre perspektywy rozwoju tego rynku w Polsce potencjał rozwojowy

spółki oceniamy wysoko.

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.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem rocznym za 2014 rok.
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