
Chojnice, dnia 20 marca 2012 r. 

 

Szanowni Państwo, 

 

W imieniu Zarządu Spółki SEKO mam przyjemność przekazać na Państwa ręce raport 

roczny spółki SEKO za 2011 r. Chciałbym równocześnie krótko podsumować miniony rok 

oraz przedstawić plany Spółki na 2012 rok. 

W 2011 r. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 108 652 tys. zł. Były one niższe o blisko 

10% od ubiegłorocznych przychodów. Spadek ten był spowodowany w głównej mierze 

rezygnacją Spółki z najmniej rentownych kontraktów na dostawy niektórych produktów do 

wybranych klientów, przede wszystkim sieci handlowych. Równocześnie gwałtownemu 

pogorszeniu uległy wyniki finansowe naszej Spółki. Po wielu zyskownych latach, ubiegły rok 

zakończył się stratą netto w wysokości 4 663 tys. zł. Słaby wynik finansowy to rezultat splotu 

kilku niekorzystnych czynników: m.in. wyjątkowo dużego wzrostu cen surowców 

produkcyjnych, a w szczególności ryb świeżych i mrożonych, wzrostu amortyzacji oraz 

wzrostu obciążeń finansowych z tytułu obsługi kredytów. 

Z istotnych wydarzeń, które miały miejsce w 2011 r. pragnąłbym zwrócić jeszcze uwagę na 

zakończenie rozbudowy naszego zakładu produkcyjnego oraz rozpoczęcie produkcji w jego 

nowej części. Nowe hale produkcyjne zostały wyposażone w nowoczesne linie 

technologiczne. 

Trudna sytuacja na rynku przetwórstwa ryb, spowodowana dotkliwym wzrostem ich cen na 

światowych rynkach, dotknęła wielu krajowych producentów przetworów rybnych. Biorąc pod 

uwagę tę sytuację, Zarząd Spółki zdecydował o podjęciu działań zmierzających do 

konsolidacji rynku. Ich efektem było zawarcie umowy między Spółką SEKO i jej głównym 

akcjonariuszem (spółką Złota Rybka Sp. z o.o.) a spółką WILBO S.A. i jej głównymi 

akcjonariuszami (dwiema osobami fizycznymi). Celem tej umowy jest przejęcie przez SEKO 

kontroli nad spółką WILBO. 

Poza bieżącą działalnością operacyjną, w nadchodzących miesiącach będziemy 

koncentrować nasze działania na realizacji planów przejęcia spółki WILBO, a następnie jej 

restrukturyzacji.  

Jestem przekonany, że bliska współpraca obu podmiotów przyniesie wymierne korzyści dla 

Akcjonariuszy obu spółek (w szczególności w postaci wyraźnej poprawy wyników 

finansowych), a także ich Klientów.  

Zapraszam do zapoznania się z pełnym sprawozdaniem finansowym Spółki za 2011 r. oraz 

sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w tym okresie. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Kazimierz Kustra 

Prezes Zarządu 


