Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. – 2009 r.

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE
1. Informacja o instrumentach finansowych
W latach 2008-2009 w księgach handlowych SEKO ujęto następujące instrumenty finansowe
Pożyczki udzielone,
należności własne

2009

2008

Stan na początek okresu

-----------

-----------

a) w tym należności długoterminowe

-----------

-----------

b) w tym należności krótkoterminowe
- Zwiększenia

---------------------

---------------------

Zmniejszenia
- spłata pożyczek krótkoterminowych

---------------------

---------------------

Stan na koniec okresu

-----------

-----------

w tym należności długoterminowe

-----------

-----------

b) w tym należności krótkoterminowe

-----------

-----------

Podział aktywów i zobowiązań finansowych według kategorii instrumentów finansowych.
Dłużne instrumenty finansowe

2009

2008

wynikających z zawartych kontraktów

------

------

-odsetki naliczone zrealizowane

------

------

-odsetki naliczone niezrealizowane z terminem zapłaty

------

------

- do 3 miesięcy

------

------

- od 3 do 12 miesięcy

------

------

- powyżej 12 miesięcy

------

------

2009

2008

- do 3 miesięcy

------

------

- od 3 do 12 miesięcy

------

- powyżej 12 miesięcy

------

------

2009

2008

Odsetki od instrumentów finansowych
wyliczone za pomocą stóp procentowych

Udzielone pożyczki
Odsetki od udzielonych pożyczek
wyliczone za pomocą stóp procentowych
wynikających z zawartych kontraktów
naliczone zrealizowane
-odsetki naliczone niezrealizowane z terminem zapłaty

Zobowiązania finansowe długoterminowe
Odsetki od zobowiązań finansowych długoterminowych
wyliczone za pomocą stóp procentowych
wynikających z zawartych kontraktów

1

Sprawozdanie finansowe SEKO S.A. – 2009 r.
-odsetki naliczone zrealizowane
-odsetki naliczone niezrealizowane z terminem zapłaty

------

------

- do 3 miesięcy

------

------

- od 3 do 12 miesięcy

------

------

- powyżej 12 miesięcy

------

------

2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym
również udzielonych przez SEKO gwarancjach i poręczeniach
Spółka posiadała zobowiązania warunkowe w kwocie -4.500 tys. zł z tytułu udzielonych zabezpieczeń kredytów

3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek
terytorialnego z tytułu uzyskania praw własności budynków i budowli

samorządu

Na dzień 31.12.2009 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

4. Przychody, koszty i wyniki działalności zaniechanej w okresie sprawozdawczym lub
przewidzianej do zaniechania w okresie następnym
Spółka nie zaniechała, w okresie sprawozdawczym, żadnej z dotychczas prowadzonych działalności, nie
przewiduje również zaniechania tych działalności w okresie następnym.

5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby
W Spółce nie wystąpiły koszty wytworzenia środków trwałych w budowie oraz środków trwałych na własne
potrzeby.

6. Poniesione i planowane nakłady inwestycyjne
Poniesione nakłady w latach:

Wyszczególnienie

2009

2008

Rzeczowe aktywa trwałe, w grupach:
116

46

0

1.732

1.980

878

- maszyny i urządzenia

619

3.846

- środki transportu (w tym leasing – 81/2005r.)

159

1.120

63

102

2.937

7.724

- wartości niematerialne i prawne
- grunty
- budynki

- pozostałe
Razem

Planowane nakłady inwestycyjne w 2010 r.:
W 2010 r. Spółka będzie kontynuować prace związane z inwestycją obejmującą rozbudowę zakładu
przetwórstwa ryb, zakup i montaż urządzeń i linii technologicznych do przetwórstwa ryb, zakup
i montaż urządzeń do przygotowywania produktów do sprzedaży oraz zakup wewnętrznych środków
transportu. We wrześniu 2009 r. Spółka złożyła wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach
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programu operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007 – 2013”, środek 2.5 „Inwestycje w zakresie przetwórstwa i obrotu”. Prognozowana
całkowita wartość inwestycji to 36,0 mln zł (netto), zaś wysokość dofinansowania, o które wnioskuje
Spółka to 10,8 mln zł. Planowany termin zakończenia całej inwestycji to grudzień 2010 r. Obecnie
wniosek jest poddawany ocenie.

7. Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi
W 2009 r wystąpiły następujące transakcje z podmiotami powiązanymi.
Złota Rybka Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec SEKO S.A. Złota Rybka sp. z o. o.
zajmuje się nadzorem nad spółkami zależnymi. Łączna wartość transakcji brutto w 2009 r. wyniosła
732,00, netto - 600,00 zł.
Złota Rybka Bis sp. z o.o. jest spółką zależną SEKO S.A. Spółka zajmowała się dystrybucją
zakupionych od spółki towarów na terenie Trójmiasta. Transakcje pomiędzy oboma podmiotami są
zawierane na warunkach rynkowych. Łączna wartość transakcji brutto w 2009r. do dnia 22.10.2009 r.
wyniosła – 489.411,34 zł., netto - 457.112,91 zł.
W dniu 23.10.2009 r. spółka Złota Rybka Bis sp. z o.o. została postawiona w stan likwidacji. Łączna
wartość transakcji między SEKO S.A. a spółką Złota Rybka Bis sp. z o.o. w likwidacji w 2009r. od dnia
23.10.2009 r. wyniosła brutto –183,00 zł., netto – 150,00 zł.
Polryb sp. z o.o. był podmiotem zależnym wobec spółki SEKO S.A. (w dniu 23 kwietnia 2009 r. została
zawarta umowa zbycia udziałów, na mocy której SEKO S.A. zbyło wszystkie 2 693 udziały w spółce
POLRYB sp. z o.o.). Spółka zajmuje się przetwarzaniem i konserwowaniem ryb. Transakcje pomiędzy
oboma podmiotami były zawierane na warunkach rynkowych. Łączna wartość transakcji brutto
w 2009r. wyniosła - 244,00 zł., netto – 200,00 zł.
8. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji
Brak wspólnych przedsięwzięć, które nie podlegają konsolidacji.

9. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe
Przeciętne zatrudnienie w latach

2009

2008

Zarząd

3

3

Administracja

85

68

Pracownicy produkcyjni

472

458

Razem

560

529

10. Łączna wartość wynagrodzeń i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych,
odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących Emitenta w przedsiębiorstwie Emitenta
i z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych
(dla każdej grupy osobno)

Wynagrodzenia w tys. zł

2009

2008

Wynagrodzenie zapłacone przez Emitenta z tytułu umowy
o pracę, w tym:
Kazimierz Kustra

204

171

Tomasz Kustra

92

93

Joanna Szymczak

91

80

387

344

Razem
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Każdy członek Rady Nadzorczej SEKO S.A. otrzymywał w 2009 r. wynagrodzenie w wysokości 2 tys. zł brutto
miesięcznie. Łączne wynagrodzenie wszystkich członków Rady Nadzorczej w 2009 r. wyniosło 144 tys. zł.

11. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub
innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz Emitenta, udzielonych przez
Emitenta osobom zarządzającym i nadzorującym
Na dzień 31.12.2009 r. nie występowały takie umowy.

12. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu
finansowym za bieżący okres
W sprawozdaniu finansowym za 2009 rok nie wykazano i nie było istotnych zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.

13. Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych
w sprawozdaniu finansowym
Po dniu bilansowym – tj. po zamknięciu bilansu na 31.12.2009 r. i jego zatwierdzeniu nie zaistniały
istotne zdarzenia, których nie uwzględniono w sprawozdaniu finansowym.

14. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a Emitentem oraz o sposobie i zakresie
przejęcia aktywów i pasywów
SEKO SA powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę
akcyjną.
Zawiązanie Spółki akcyjnej – akt notarialny z 20.03.2006r. Repertorium „A”678/2006.
Przekształcenie wg Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz.
1037 z późniejszymi zmianami). Wg ustawy o rachunkowości sporządzono bilans zamknięcia spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 12.04.2006 r. oraz bilans otwarcia spółki akcyjnej na dzień
13.04.2006 r.

15. Sprawozdanie finansowe skorygowane wskaźnikiem inflacji
Nie zaistniała konieczność korygowania sprawozdań Spółki wskaźnikiem inflacji.

16. Różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu
sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami

finansowym

a

uprzednio

Nie występują różnice pomiędzy danymi ujawnionymi w niniejszym sprawozdaniu finansowym
a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami.

17. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania
finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich
przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową
i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność
W prezentowanych latach sprawozdawczych Spółka SEKO S.A. nie dokonała istotnych zmian zasad
(polityki) rachunkowości oraz w sporządzaniu sprawozdań finansowych.
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18. Dokonane korekty błędów podstawowych, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym
skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy
i rentowność
W prezentowanych sprawozdaniach finansowych nie zostały dokonane korekty błędów podstawowych.

19. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis
tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy
sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również
opis podejmowanych bądź planowanych przez Emitenta działań mających na celu eliminację
niepewności
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności gospodarczej przez
jednostkę wdającej się przewidzieć przyszłości. Nie są znane okoliczności wskazujące na zagrożenie
kontynuowania przez Spółkę działalności.

20. Połączenie jednostek
W 2009 roku nie miało miejsca połączenie Spółki z innym podmiotem gospodarczym.

21. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach
podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby
jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy
Spółka posiada udziały w jednostkach podporządkowanych.

22. Sporządzanie sprawozdania skonsolidowanego
SEKO S.A. jako jednostka dominująca w stosunku do spółki Złota Rybka Bis Sp. z o.o. odstąpiła od
konsolidacji kierując się zasadą istotności, o której mowa w par. 5 i 8 MSR 8 „Zasady (polityka)
rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”.
Zgodnie z MSR 1 & 29-31 Emitent wyodrębnił w sprawozdaniu finansowym istotne dane dotyczące
podmiotów zależnych.

Podstawowe dane finansowe podmiotu zależnego Złota Rybka Bis Sp. z o.o. za okres od 01.01.2009 do
22.10.2009 r. (na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan likwidacji (w zł):
- przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

906 977,15

- wynik finansowy netto

-48 466,55

- kapitały własne
- wartość aktywów trwałych
- przeciętna liczba zatrudnionych

23 116,66
0,00
0

Podstawowe dane finansowe podmiotu zależnego Złota Rybka Bis Sp. z o.o. w likwidacji za okres od
23.10.2009 do 31.12.2009 r. (od dnia postawienia jednostki w stan likwidacji (w zł):
- przychody ze sprzedaży produktów towarów i materiałów

0,00
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- wynik finansowy netto
- kapitały własne
- wartość aktywów trwałych
- przeciętna liczba zatrudnionych

83,65
23.200,31
0,00
0
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