
SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2021 roku obejmujące okres od 01.07.2021 roku do 

30.09.2021 roku

I.

3 kwartały 

narastająco 

okres 

od 01-01-2021 

do 30-09-2021

3 kwartały 

narastająco 

okres 

od 01-01-2020 

do 30-09-2020

3 kwartały 

narastająco 

okres 

od 01-01-2021 

do 30-09-2021

3 kwartały 

narastająco 

okres 

od 01-01-2020 

do 30-09-2020

 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 

towarów i materiałów
134 692 125 354 29 553 28 220

 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 897 3 776 -416 850

 III. Zysk (strata) brutto -1 758 3 377 -386 760

 IV. Zysk (strata) netto -1 418 2 783 -311 627

 V. Przepływy pieniężne netto z działalności 

operacyjnej
7 199 11 133 1 580 2 506

 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności 

inwestycyjnej
-28 505 2 919 -6 254 657

 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności 

finansowej
-6 479 -1 810 -1 422 -407

 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -27 785 12 242 -6 096 2 756

 IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego 

kwartału i na koniec poprzedniego roku 

obrotowego)

129 513 138 306 27 955 29 970

 X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 

(na koniec bieżącego kwartału i na koniec 

poprzedniego roku obrotowego)

56 639 61 753 12 225 13 382

 XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec 

bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego 

roku obrotowego)

10 792 12 091 2 329 2 620

 XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na 

koniec bieżącego kwartału i na koniec 

poprzedniego roku obrotowego)

36 962 40 760 7 978 8 832

 XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego 

kwartału i na koniec poprzedniego roku 

obrotowego)

72 874 76 553 15 730 16 589

 XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego 

kwartału i na koniec poprzedniego roku 

obrotowego)

665 665 144 144

 XV. Liczba akcji / udziałów (w szt.) (na 

koniec bieżącego kwartału i koniec 

poprzedniego roku obrotowego)

6 650 000 6 650 000 6 650 000 6 650 000

 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ 

EUR)
-0,21 8,16 -0,05 1,91

 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną 

akcję zwykłą (w zł/EUR)
-0,21 8,16 -0,05 1,91

 XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w 

zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na 

koniec poprzedniego roku obrotowego)

10,96 11,51 2,37 2,49

 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 

jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec kwartału 

półrocza i na koniec poprzedniego roku 

obrotowego)

10,96 11,51 2,37 2,49

 XX. Zadeklarowana lub wypłacona 

dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
0,34 0,45 0,07 0,10

POZOSTAŁE INFORMACJE

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys. PLN w tys. EUR
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SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2021 roku obejmujące okres od 01.07.2021 roku do 

30.09.2021 roku

II.

Zasady przeliczania:

Pozycje bilansowe - zostały przeliczone według średniego kursu NBP, obowiązującego na ostatni

dzień każdego okresu objętego raportem.

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych - zostały przeliczone według kursu

stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez NBP obowiązujących na

ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego.

Kursy przyjęte do przeliczenia:

Pozycje bilansowe na dzień 30.09.2021 r. – 4,6329 EUR/PLN

Pozycje bilansowe na dzień 31.12.2020 r. – 4,6148 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2021 do

30.09.2021 r. – 4,5576 EUR/PLN

Pozycje z rachunku wyników i rachunku przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020 do

30.09.2020 r. – 4,4420 EUR/PLN

Zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń Emitenta w okresie, którego dotyczy raport,

wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących Emitenta

W III kwartale 2021 roku tj. w okresie od 01.07.2021 roku do 30.09.2021 roku Spółka osiągnęła

przychody ze sprzedaży na poziomie 44.565 tys. zł. W porównaniu do analogicznego okresu

poprzedniego roku były one wyższe o 6,8%. Przychody ze sprzedaży produktów zwiększyły się o

5,8% i wyniosły 40.040 tys. zł, zaś przychody ze sprzedaży towarów i materiałów były wyższe o

16,6% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i ukształtowały się na poziomie 4.525 tys. zł.  

W III kwartale 2021 r. Spółka poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 1.640 tys. zł, co oznacza

pogorszenie wyniku o 1.929 tys. zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Również na

poziomie wyniku z działalności operacyjnej oraz wyniku netto Spółka w III kwartale 2021 r. poniosła

straty, odpowiednio 1.748 tys. zł oraz 1.597 tys. zł. Były to wyniki znacząco niższe niż w takim

samym okresie 2020 r.

Przyczyną pogorszenia wyników Spółki w samym III kwartale 2021 r. był wzrost kosztów produkcji.

Dotyczył on przede wszystkim cen surowców produkcyjnych, w szczególności ryb, oleju, koncentratu

pomidorowego, esencji octowej, cukru, jajek, mąki, czy opakowań. W przypadku niektórych

surowców wzrosty cen przekroczyły kilkanaście procent w skali tylko jednego kwartału. Niekorzystny

wpływ na wyniki Spółki w tym okresie miał również wzrost cen paliw, który wpłynął negatywnie na

koszty transportu.

Dotkliwe dla Spółki w analizowanym okresie były wzrosty cen nośników energii. W czerwcu 2021 r.

średnia cena energii elektrycznej kształtowała się na poziomie niespełna 400 zł/MWh. W trakcie

trzeciego kwartału cena ta systematycznie rosła i w niektóre dni przekraczała poziom 500 zł/MWh.

Podobnie wyglądała sytuacja na rynku gazu ziemnego: w czerwcu 2021 r. jego średnia cena

kształtowała się na poziomie niespełna 200 zł/MWh, zaś w trakcie III kwartału zwiększała się i we

wrześniu przekraczała już poziom 300 zł/MWh, a w niektóre dni dochodziła do poziomu 400 zł/MWh.

W okresie I-III kwartału 2021 r. Spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 134.692 tys.

zł. W porównaniu do trzech pierwszych kwartałów 2020 r. były one wyższe o 7,4%. Przychody ze

sprzedaży produktów zwiększyły się o 6,2 % i wyniosły 121.860 tys. zł, zaś przychody ze sprzedaży

towarów i materiałów były wyższe o 20,7% niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kształtując

się na poziomie 12.832 tys. zł. 
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III.
Wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na

skrócone sprawozdanie finansowe

W ocenie Zarządu Spółki do czynników o nietypowym charakterze mających istotny wpływ na

skrócone sprawozdanie finansowe, można zaliczyć:

1) spadek marży na sprzedaży spowodowany znaczącym wzrostem kosztów. Przyczyny wzrostu

kosztów produkcji zostały omówione bardziej szczegółowo w punkcie II. Dodatkowo należy zwrócić

uwagę, że w sytuacjach skokowego wzrostu cen surowców produkcyjnych (a z takimi mieliśmy do

czynienia w analizowanym okresie), ceny sprzedaży własnych produktów do największych

odbiorców, którymi są sieci handlowe, są korygowane z pewnym opóźnieniem. Jest to spowodowane

tym, że każda zmiana cennika dla tych odbiorców jest zazwyczaj poprzedzona długimi negocjacjami

wynikającymi z ich silnej pozycji rynkowej. 

Wyniki osiągnięte przez Spółkę w okresie trzech kwartałów 2021 roku były niższe niż w tym samym

okresie ubiegłego roku. Spółka poniosła stratę ze sprzedaży w wysokości 1.690 tys. zł. Przyczynił się

do tego, wspomniany wyżej istotny wzrost kosztów produkcji. W znaczącym stopniu zwiększyły się

ceny głównych surowców produkcyjnych takich jak ryby, olej, esencja octowa, koncentrat

pomidorowy, czy cukier. W niektórych przypadkach wzrosty cen sięgnęły blisko 60%, a w wielu 20-

30%. Wzrost cen płatów i filetów śledziowych w skali 9 miesięcy bieżącego roku wyniósł 11-20%, w

zależności od ich rodzaju. Również w przypadku surowców, które mają mniejszy udział w kosztach

produkcji (przyprawy, opakowania jednostkowe i zbiorcze) następował w analizowanym okresie

systematyczny wzrost cen. W skali całego okresu trzech kwartałów sięgał on od kilkunastu do

kilkudziesięciu procent.

Niekorzystny wpływ na wyniki Spółki w okresie I-III kwartału 2021 r. miał również wzrost cen

nośników energii. Średnia cena gazu ziemnego w tym okresie była wyższa o ponad 110% niż w

analogicznym okresie 2020 r., zaś energii elektrycznej o ponad 40%.

Rosnące ceny paliw miały w analizowanym okresie wpływ na wzrost kosztów transportu, które w

stosunku do takiego samego okresu poprzedniego roku zwiększyły się o 30%.

Do wzrostu kosztów produkcyjnych przyczyniło się również osłabienie polskiej waluty wobec euro.

Średni kurs EUR/PLN w okresie I-III kwartału 2021 r. (wyliczony jako średnia arytmetyczna średnich

kursów ogłaszonych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca)

wyniósł 4,5576, podczas gdy w tym samym okresie 2020 r. - 4,4420 (wzrost o 2,6%). Spowodowało

to wzrost kosztów zakupu surowców importowanych (ryby świeże i mrożone) wyrażonych w polskiej

walucie. 

W okresie 9 miesięcy 2021 r. spółka poniosła stratę z działalności operacyjnej w wysokości 1.897

tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku oznacza to pogorszenie wyniku o 5.673

tys. zł. W bardzo dużym stopniu przyczyniło się do tego pogorszenie wyniku na pozostałej

działalności operacyjnej: w okresie pierwszych trzech kwartałów 2021 roku Spółka poniosła w tym

obszarze działalności stratę w wysokości 207 tys. zł, zaś w analogicznym okresie 2020 roku

osiągnęła zysk w kwocie 2.710 tys. zł. Różnica jest spowodowana przede wszystkim faktem, iż w

2020 roku Spółka otrzymała dofinansowanie z Urzędu Pracy do kosztów wynagrodzenia

pracowników w wartości 2.532 tys. zł (w ramach rządowych programów pomocowych związanych z

walką z pandemią COVID-19)                                                                                                                                                  

W III kwartale 2021 r. Spółka prowadziła działania zmierzające do pozyskania nowych odbiorców

krajowych i zagranicznych oraz rozszerzenia asortymentu oferowanych produktów. Spółka

realizowała również znaczące inwestycje rzeczowe, których celem jest zwiększenie wydajności oraz

rentowności produkcji. Jak wskazano wcześniej, w sposób ciągły Spółka prowadzi również prace nad

poprawą wyglądu, smaku, czy też funkcjonalnością oferowanych produktów. 

W dniu 18 sierpnia 2021 r. Spółka wypłaciła dywidendę w łącznej wysokości 2.261 tys. zł (0,34 zł na

1 akcję), która została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 lipca 2021

r.

W okresie I-III kwartał 2021 r. Spółka poniosła stratę netto wysokości 1.418 tys. zł. W analogicznym

okresie 2020 roku zysk netto wynosił 2.783 tys. zł.
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SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za III kwartał 2021 roku obejmujące okres od 01.07.2021 roku do 

30.09.2021 roku

IV.

V.

VI.

Akcjonariusz
Liczba akcji i 

głosów

Wartość 

nominalna 

akcji (tys. 

PLN)

Udział 

w kapitale 

(w%)

Udział 

w głosach 

(w%)

Złota Rybka Sp. z  o.o. z siedzibą 

w Straszynie
4 155 688 415,6 62,49% 62,49%

Fundusze inwestycyjne zarządzane 

przez Opera TFI
1 035 569* 103,6 15,57% 15,57%

PKO BP Bankowy OFE 610 159** 61,0 9,18% 9,18%

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu SEKO S.A. na dzień publikacji niniejszego raportu kwartalnego

następujący akcjonariusze posiadają co najmniej 5% akcji na WZ Spółki:

Podmiotem dominującym w stosunku do SEKO S.A. jest Złota Rybka Spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie będąca właścicielem 4.155.688 akcji SEKO S.A., które

stanowią 62,49 % kapitału zakładowego oraz dają prawo do 62,49 % głosów na Walnym

Zgromadzeniu SEKO S.A.

* zgodnie z zawiadomieniem z dnia 14 stycznia 2021 r. przesłanym przez OPERA TFI S.A.

** liczba akcji zarejestrowanych przez PKO BP Bankowy OFE na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Spółki w dniu 30 lipca 2021 r.

Opis zmian organizacji grupy kapitałowej Emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek,

uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami

długoterminowymi, a także podziału restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz

wskazanie jednostek podlegających konsolidacji

Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym Zgromadzeniu

Emitenta oraz zmiany w stanie posiadania akcjonariuszy w okresie od przekazania

poprzedniego raportu okresowego

Stanowisko Zarządu SEKO S.A. odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej

publikowanych prognoz wyników na dany rok

2) wartość wyniku na działalności finansowej związanej z różnicami kursowymi. W pierwszych trzech

kwartałach 2021 roku Spółka osiągnęła zysk na różnicach kursowych w wysokości 363 tys. zł,

natomiast w analogicznym okresie 2020 roku Spółka poniosła stratę w wartości 51 tys. zł. Pozycja

miała wpływ na wynik finansowy Spółki,

3) wartość środków pieniężnych pozostających do dyspozycji Spółki zmniejszyła się w okresie III

pierwszych kwartałów 2021 r. o ponad 27.802 tys. zł w stosunku do stanu na 31.12.2020 roku.

Największy wpływ na tę sytuację miały transakcje zakupu oraz sprzedaży przez Spółkę jednostek

uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym Investor Oszczędnościowy, których wartość na dzień

30.09.2021 roku wynosiła 23.046 tys. zł. 

Spółka nie publikowała prognoz na 2021 r.

SEKO S.A. nie posiada akcji ani udziałów w innych podmiotach i nie tworzy własnej grupy

kapitałowej. W okresie objętym niniejszym raportem nie zaszły żadne zmiany w tym zakresie.
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VII.

VII.1.

Wg stanu wiedzy Zarządu Spółki w okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. od

dnia 18.08.2021 r. do dnia przekazania niniejszego raportu nie wystąpiły zmiany w stanie posiadania

akcji przez istotnych akcjonariuszy.

Ponadto wskazane wyżej osoby, które łączą więzy pokrewieństwa, posiadają bezpośrednio akcje

Spółki (co wskazano w punkcie VII). Łącznie wskazane osoby posiadają 367 794 akcje Spółki co

stanowi 5,53% kapitału zakładowego i głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Tomasz Kustra, Wiceprezes Zarządu Spółki posiada

bezpośrednio 87.843 akcji SEKO S.A., co stanowi 1,32% kapitału zakładowego i głosów na WZ

Spółki. Dodatkowo Tomasz Kustra posiada 555 udziałów o wartości nominalnej 27.750,00 zł w

spółce Złota Rybka Sp. z o.o., dające mu udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w

głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki. W związku z powyższym Tomasz Kustra w sposób

pośredni posiada akcje dające mu udział na poziomie 9,46% w kapitale zakładowym Spółki oraz w

głosach na WZ Spółki.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Joanna Szymczak, Wiceprezes Zarządu posiada

bezpośrednio 94.541 akcji Spółki, co stanowi 1,42% kapitału zakładowego i głosów na WZ Spółki.

Dodatkowo Pani Joanna Szymczak posiada 555 udziałów o wartości nominalnej 27.750,00 zł w

spółce Złota Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec Emitenta, dające jej udział wynoszący

15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników tej spółki. W związku z

powyższym Pani Joanna Szymczak w sposób pośredni posiada akcje dające jej udział na poziomie

9,46% w kapitale zakładowym oraz w głosach na WZ Spółki.

Zestawienie stanu posiadania akcji SEKO S.A. przez Osoby Zarządzające i Nadzorujące wraz

ze wskazaniem zmiany w stanie posiadania od przekazania poprzedniego raportu okresowego

Zgodnie ze stanem wiedzy Zarządu SEKO S.A. na dzień przekazania niniejszego raportu

kwartalnego stan posiadania akcji SEKO S.A. lub uprawnień do nich przez Osoby Zarządzające i

Nadzorujące Spółki przedstawia się następująco:

Zarząd Spółki

Wspólnikami spółki Złota Rybka Sp. z o.o. są członkowie organów Emitenta:

- Kazimierz Kustra – Prezes Zarządu, który posiada 2 000 udziałów o wartości nominalnej 100

000,00 zł, dające mu udział wynoszący 54,570% w kapitale zakładowym i w głosach na

zgromadzeniu wspólników, 

- Tomasz Kustra – Wiceprezes Zarządu, który posiada 555 udziałów o wartości nominalnej 27

750,00 zł, dające mu udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na

zgromadzeniu wspólników,

- Joanna Szymczak – Wiceprezes Zarządu, która posiada 555 udziałów o wartości nominalnej 27

750,00 zł, dające jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu

wspólników,

- Karolina Goliszewska-Kustra – Członek Rady Nadzorczej, która posiada 555 udziałów o wartości

nominalnej 27 750,00 zł, dające jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na

zgromadzeniu wspólników.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Kazimierz Kustra, Prezes Zarządu Spółki, posiada

bezpośrednio 91.010 akcji SEKO S.A., co stanowi 1,37% kapitału zakładowego i głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki. Dodatkowo Kazimierz Kustra posiada 2.000 udziałów o wartości nominalnej

100.000,00 zł w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec Spółki, dające mu

udział wynoszący 54,570% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu wspólników tej

spółki. Złota Rybka Sp. z o.o. jest podmiotem dominującym wobec Spółki i na dzień przekazania

niniejszego raportu posiada 4.155.688 akcji SEKO S.A. dających udział na poziomie 62,49% w

kapitale zakładowym oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki W związku z powyższym

Kazimierz Kustra w sposób pośredni posiada akcje Spółki dające mu udział na poziomie 34,10% w

kapitale zakładowym Spółki oraz w głosach na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
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VII.2.

VIII.

IX.

X.

XI.

Informacja o istotnych postępowaniach toczących się przed sądem, organem właściwym dla

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Na dzień przekazania niniejszego raportu Karolina Goliszewska-Kustra, Członek Rady Nadzorczej

Spółki posiada bezpośrednio 94.400 akcji Emitenta, co stanowi 1,42% kapitału zakładowego i głosów

na WZ Emitenta. Dodatkowo Karolina Goliszewska-Kustra posiada 555 udziałów o łącznej wartości

nominalnej równej 27.750,00 zł w spółce Złota Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec

Spółki, które dają jej udział wynoszący 15,143% w kapitale zakładowym i w głosach na zgromadzeniu

wspólników tej spółki. W związku z powyższym Karolina Goliszewska-Kustra w sposób pośredni

posiada akcje dające jej udział na poziomie 9,46% w kapitale zakładowym oraz w głosach na

Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Rada Nadzorcza Spółki

Spółka nie jest stroną istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Danuta Kustra, Członek Rady Nadzorczej Spółki, nie

posiada bezpośrednio żadnych akcji SEKO S.A. Danuta Kustra jest żoną Tomasza Kustry,

Wiceprezesa Zarządu Spółki. Akcje spółki SEKO S.A. oraz udziały Tomasza Kustry w spółce Złota

Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec Spółki, są objęte małżeńską wspólnością

ustawową.

Na dzień przekazania niniejszego raportu Piotr Szymczak, Członek Rady Nadzorczej Spółki, nie

posiada bezpośrednio żadnych akcji SEKO S.A. Piotr Szymczak jest mężem Joanny Szymczak,

Wiceprezes Zarządu Spółki. Akcje spółki SEKO S.A. oraz udziały Joanny Szymczak w spółce Złota

Rybka Sp. z o.o., podmiocie dominującym wobec Spółki, są objęte małżeńską wspólnością

ustawową.

Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku

finansowego i ich zmian oraz informacje istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań

przez Emitenta

W III kwartale 2021 r. spółka SEKO S.A. nie udzieliła znaczących gwarancji ani poręczeń. 

Na dzień 30 września 2021 r. nie występowały znaczące gwarancje ani poręczenia udzielone przez

Spółkę.

Według wiedzy Zarządu Spółki pozostali Członkowie Rady Nadzorczej tj. Bogdan Nogalski, Dorota

Łempicka, Eugeniusz Gostomski oraz Michał Hamandyk na dzień przekazania niniejszego raportu

nie posiadają w sposób bezpośredni, bądź pośredni akcji SEKO S.A.

W okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. od dnia 18.08.2021 r. do dnia

przekazania niniejszego raportu, wg stanu wiedzy Zarządu Spółki, nie wystąpiły zmiany w stanie

posiadania akcji Spółki przez Osoby Zarządzające i Nadzorujące.

Informacje o zawarciu przez Emitenta jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi,

jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości.

W III kwartale 2021 r. Spółka nie zawierała transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach

innych niż rynkowe.

Informacja o udzielonych znaczących poręczeniach i gwarancjach

Od początku rozwoju pandemii COVID-19 Spółka podejmuje szereg działań, których celem jest

ograniczenie dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa Sars-Cov-2 wywołującego tę chorobę,

zapewnienie ochrony pracownikom własnym, pracownikom kontrahentów Spółki, a także

zagwarantowanie ciągłości i jakości produkcji oraz bezpieczeństwa produktów gotowych. W Spółce

funkcjonują procedury postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia lub wystąpienia

przypadków zakażenia wśród pracowników Spółki. Dodatkowo zreorganizowano system pracy tak,

aby zminimalizować kontakty pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników.
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- potencjalny wzrost absencji pracowników związany z zachorowaniami lub skierowaniami na

kwarantannę, jak również z opieką nad dziećmi,

- potencjalne zakłócenia dostaw surowca z zagranicy w przypadku ewentualnego wprowadzenia

ograniczeń w ruchu między Polską a zagranicą,

- potencjalne zakłócenie sprzedaży zagranicznej związane ze wspomnianym wyżej możliwym

ograniczeniem ruchu między Polską a zagranicą,

- potencjalny wzrost kosztów związanych z wprowadzonymi przez Spółkę działaniami

zapobiegającymi rozprzestrzenianiu się koronawirusa i podnoszącymi bezpieczeństwo pracowników i

procesu produkcyjnego,

- potencjalne ograniczenia produkcji w przypadku zidentyfikowania nosiciela/nosicieli wirusa na

terenie zakładu produkcyjnego Spółki (w takim przypadku może dojść do poddania pracowników

kwarantannie oraz nie można wykluczyć okresowego zamknięcia zakładu przez służby państwowe),

- ewentualne ponowne zwiększenie ograniczeń w handlu detalicznym, a także w życiu codziennym

mieszkańców Polski związane z ewentualnymi kolejnymi falami epidemii.                                                        

Zarząd Spółki monitoruje wszystkie czynniki związane z rozwojem pandemii COVID-19 oraz ich

wpływ na działalność i sytuację finansową Spółki i będzie przekazywał dalsze informacje na ten

temat zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia nr 596/2014 w sprawie nadużyć na

rynku (MAR) lub w śródrocznych raportach finansowych.

Poza wyżej opisanymi czynnikami w III kwartale 2021 r. nie wystąpiły inne zdarzenia istotne dla

oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz możliwości realizacji

zobowiązań przez SEKO S.A.

Wskazanie czynników, które w ocenie SEKO S.A. będą miały wpływ na osiągane wyniki w

perspektywie co najmniej kolejnego kwartału

- ceny usług, w szególności kosztów transportu,

- popyt na produkty Spółki w okresie przed świętami Bożego Narodzenia (jest to okres, w którym

sprzedaż przetworów rybnych w Polsce kształtuje się na najwyższym poziomie w ciągu całego roku),

- sytuacja na rynku pracy (zarówno krajowym, jak i lokalnym), która ma wpływ na tempo wzrostu

rynkowych wynagrodzeń oraz dostępność pracowników,

- dalszy rozwój pandemii COVID-19 w Polsce i na świecie. Ewentualny łagodny przebieg kolejnej fali

pandemii nie powinien mieć istotnego wpływu na wyniki Spółki. Z kolei ostrzejszy rozwój pandemii i

powrót ograniczeń w życiu codziennym na wybranych obszarach kraju, może wpłynąć niekorzystnie

na poziom przychodów i wyniki finansowe Spółki,

- kurs polskiej waluty wobec walut zagranicznych, w szczególności euro (podstawowy surowiec

produkcyjny Spółki tj. ryby świeże i mrożone jest w znacznym stopniu importowany, więc ewentualne

osłabienie polskiej waluty wpłynie na wzrost bezpośrednich kosztów produkcyjnych, z kolei

umocnienie złotówki będzie mieć odwrotny efekt),

- ceny energii elektrycznej i gazu,

W ocenie Zarządu Spółki, istotnymi czynnikami mającymi wpływ na wyniki Spółki w perspektywie co

najmniej kolejnego kwartału będą:

- ceny surowców produkcyjnych,

W trzecim kwartale 2021 r. sytuacja epidemiczna w Polsce była stabilna i nie miała istotnego wpływu

na działalność Spółki.

Po zakończeniu trzeciego kwartału, w szczególności w ostatnich dniach października nastąpił

znaczący wzrost zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Władze państwowe nie wykluczają

wprowadzenia lokalnych ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym. W związku z tym na dzień

sporządzenia niniejszego sprawozdania Zarząd Spółki w dalszym ciągu ocenia, że następujące

czynniki związane z ewentualnym rozwojem pandemii COVID-19, mogą mieć wpływ na działalność

Spółki obecnie oraz w nadchodzących okresach:
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