
 

Chojnice, dnia 15 marca 2017 r. 

 

Szanowni Państwo!  

W imieniu Zarządu SEKO S.A. przekazuję na Państwa ręce kolejny raport roczny podsumowujący naszą 

pracę w minionym roku. Znajdą w nim Państwo informacje o wynikach finansowych Spółki oraz 

o najważniejszych wydarzeniach, które miały wpływ na jej rozwój w 2016 roku. 

Wyniki finansowe osiągnięte przez Spółkę w 2016 r. oceniamy jako satysfakcjonujące. Przychody ze 

sprzedaży przekroczyły 150 mln zł i były wyższe ponad 7% niż w 2015 r . Była to zarazem najwyższa 

wartość sprzedaży w historii Spółki. Zysk netto wyniósł blisko 4,5 mln zł i był nieco ponad 10% niższy niż 

w roku poprzednim. Niewielki spadek zysku netto i pogorszenie rentowności to przede wszystkim efekt 

niestabilnej sytuacji na rynku surowca rybnego i wzrostu cen ryb. W mniejszy stopniu przyczyniły się do tego 

również zdarzenia jednorazowe w Spółce. W mojej ocenie wyniki finansowe za ubiegły rok są 

potwierdzeniem pozycji Spółki, jako znaczącego gracza na rynku przetworów rybnych w Polsce.  

W 2016 r. intensywnie pracowaliśmy nad udoskonalaniem naszych produktów i sukcesywnie 

wprowadzaliśmy na rynek nowe wyroby będące odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów.  

W tym celu przeprowadziliśmy liczne inwestycje w majątek produkcyjny, których wartość przekroczyła 5 mln 

zł. Dzięki realizowanym inwestycjom procesy produkcyjne w naszym zakładzie są coraz bardziej 

zautomatyzowane oraz efektywne kosztowo. Jestem przekonany, że tylko innowacyjne przedsiębiorstwa są 

w stanie funkcjonować z sukcesami na bardzo konkurencyjnym rynku. Nasze produkty są również coraz 

lepsze i znajdują coraz liczniejsze grono odbiorców. Postrzeganie produktów SEKO jako wyrobów 

najwyższej jakości pozostaje naszym najważniejszym celem. Działania operacyjne w 2016 r. skupiały się 

również na utrzymaniu dobrych relacji z naszymi partnerami handlowymi oraz doskonaleniu procesów 

obsługi klientów. 

W 2016 r., po raz kolejny, wypłaciliśmy dywidendę z zysku wypracowanego w roku poprzednim. Naszym 

celem jest, aby Spółka każdego roku mogła dzielić swoim zyskiem z Akcjonariuszami. 

Mamy wiele ambitnych planów na nadchodzące lata. Wierzę, że będą one miały przełożenie na pozycję 

Spółki na rynku, jej wyniki finansowe oraz, przede wszystkim, na jej wartość.  

Wyrazy podziękowania przekazuję naszym partnerom biznesowym, a w szczególności pracownikom Spółki, 

których praca przyczynia się do budowania jej wartości. Dziękuję Akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas 

obdarzyli  i wierzę, że ich decyzja o inwestycji w akcje naszej Spółki, będzie dla nich źródłem satysfakcji. 

W imieniu Zarządu chciałbym zapewnić, iż dołożymy wszelkich starań, aby kapitał, który został na 

powierzony, był zarządzany w sposób jak najbardziej efektywny.  

Zapraszam Państwa do zapoznania się z Raportem Rocznym spółki SEKO S.A. za 2016 r.! 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

Kazimierz Kustra 

Prezes Zarządu 


